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1.1.

1. Postanowienia ogólne.

llekroć w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej S|WZ i innych
dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o:

1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy pzez to
rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z2013 r. poz.907, zpóżn. zm.),

2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formulaz ofeńowy -
zwany dalej FO, stanowiący załącznik nr 1 do S|WZ wlaz z określonymi w nim
wymaganymi dokumentami,

3) kopiach dokumentów, nalezy przez to rozumiec wierną kserokopię oryginałów tych
dokumentów,

4) osobie upowaznionej do występowania i podpisywania w imieniu wykonawcy,
należy przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym
wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną oddzielnym
dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, zgodnie
z obowiązującymi pzepisami.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu ań. 23
ustawy) są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofeńą
pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo
rep rezentowa n i a wykonawców w postępowa n i u i zaw ar cia u mowy.

Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony. W pzypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała
osoba inna niz uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania
podmiotu, do ofeńy nalezy dołączyć równiez pełnomocnictwo do dokonania tej
czynności.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.

1.5. Do udzielenia pełnomocnictwa osobie, o któĘ mowa w pkt. 1,1.4), postanowienia pkt.
1.3 i 1.4 stosuje się odpowiednio.

1.6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują pzepisy dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w ań. 23 ustawy,

1.7. Wszelkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część,

1.8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą
prowadzone będą w złotych polskich.

2. Opis sposobu przygotowania ofeńy.

2.1. Ofeńa powinna być spoządzona i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ.

2.2. Złożenie pżez wykonawcę więcej niz jednej oferty lub pańycypacja w więcej niz jednej,
spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.
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2.4.

2,5,

Treść ofeńy musi odpowiadaó treści SIWZ.

Składając ofeńę, wykonawca powinien zastzec informacje, które stanowią tajemnicę
jego pzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz, U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pożn, zm.). W razie
braku zastrzeżenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich
informacji. Nie mogą stanowić tajemnicy pzedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofeń, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji iwarunków płatności zawańych w ofercie.

Dokumenty z informacjami zastzeźonymi należy zamieścić w kopercie, o ktoĘ mowa
w pkt 2.14, w oddzielnym, opatzonym dokładnym adresem i numerami telefonów
wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci), opakowaniu, które należy opisaó podając
na nim numer sprawy, nazwy dokumentów i odpowiadające im numery zawańe w FO.

Ofeńę należy spo rządzić:

1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) w języku polskim

3) w jednym egzemplazu;

4) na druku lub według wzoru druku FO, dołączonego do S|WZ popżez
odpowiednie jego wypełnienie;

5) składając wraz z ofeńą dokumenty dotyczące warunków udziału w tym
postępowaniu:

a) na drukach lub według wzorów druków stanowiących załączniki 2 - 6 do S|WZ
poprzez odpowiednie ich wypełnienie, ZamawiĄący zaleca, aby wykonawcy
przy spoządzaniu ofeńy skozystali z wzorów pzygotowanych przez
zamawiĄącego. Wykonawca może pzedstawió ofeńę na swoich formulazach
z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
zamawiĄącego w pzygotowanych wzorach, w tym wszystkie znaki graficzne.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, w szczególności
muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane olaz zawierać
odpowiedzi na wszystkie pytania,

b) wystawione pżez właściwe uzędy i inne jednostki.

6) ofeńa i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woliw imieniu wykonawcy;

7) ofeńa wykonawców, któzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia
musi byó podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.

2.7, Strony ofeńy i składanych wraz z nią dokumentów - w miejscach określonych przez
Zamawiającego - muszą być opatzone podpisem osoby, o której mowa w pkt 1.1.4)
albo pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1,2, Podpis powinien być złożony w formie
umozliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis lub
opatzony pieczątką imienną,

2.6.



2.8, Do ofeńy należy załączyć dokument, z którego wynika sposób i osoby do
reprezentowania wykonawcy,

2.9. Dokumenty składane wrazz ofeńą mogą być oryginałami lub czytelnymi kopiami.

2.10.Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2.8, pkt 2.9 ipkt 1.1.3), muszą być
poświadczone pzez osobę, o któĘ mowa w pkt 1.1.4) albo pełnomocnika, o ktorym
mowa w pkt 1,2, a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien byc
poprzedzony zapisem,,za zgodnośó z oryg inałem".

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w ań. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnoŚĆ z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

2.11. Wymagane specyfikacją dokumenty spoządzone w języku obcym muszą byĆ złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski,

Z12.Wszdkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście ofeńy muszą byĆ naniesione
w czytelny sposób, podpisane i datowane własnoręcznie pzez osobę, o której mowa
w pkt 1.1.4) albo pełnomocnika, o którym mowa w pkt 't,2. Podpis powinien byĆ złożony
w formie umozliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis
lub opatzony pieczątką imienną.

2.13.W przypadku złożeniawrazz ofeńą dokumentów, których Zamawiający nie wymagał
(np, materiały reklamowe itp.), należy je oddzielió i opisać: ,,dokumenty uzupełniające".
Dla dokumentów tych nie stosuje się postanowień zawańych w punktach 2.7 - 2.12,

2,14, Ofertę należy złożyć w kopercie:

1) zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia
zastosowanych przez wykonawc ę zabezpieczeń,

2) opatrzonej dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci),

3) zaadresowanej do Zamawialącego na jego adres do korespondencji i oznaczonej
następująco:

Ofeńa w sprawie udzielenia zamówienia pub!icznego

n umer sprawy: AD-2900-3 1201 4

,,Nie otwierać przed 12 listopada2014 r. godz.9:00"

Ofeńę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 37, ll piętro.

2.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz
z ofeńą lub wycofać złożoną ofeńę pod warunkiem, że ZamawiĄący otzyma pisemne
powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofeńy przed upływem terminu
składania ofeń, określonym w pkt 13.3. Powiadomienie to powinno byó spoządzone
stosownie do powyższych postanowień, a kopeńa, o której mowa w pkt 2.14,
dodatkowo oznaczona napisem - odpowiednio - "ZMIANA" lub "WYCOFANIE",
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2.16. Wykonawca nie może dokonać zmian w treści ofeńy po upływie terminu składania
ofeń.

2,17.Wykonawca ponosiwszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem ofeńy.

2. 1 8. Zamawiaj ący n ie d o pu sz cza możliwości skład a n i a ofeń części owych.

219. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

2.20.Zamawiający nie pzewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

3. Op|s przedmiotu zamówienia.

3.1. Pzedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wewnętrznych
znajdujących slę w budynku Urzędu Statystycznego w LubIinie przy ul. St.
Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45431100-8 kładzenie terakoty,
- 45432130-4 pokrywanie podłóg,
- 44233000-2klatkischodowe,

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy zakres robót obejmuje
przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ).

3.4. Jeżeli opis pzedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych
materiałów i uządzeń na znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z
ań. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ,,produktów" równoważnych.
Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaó towary, aby
spełnić wymagania stawiane pzez ZamawiĄącego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Popzez zapis dot. minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawańe
w ogólnie dostępnych żródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ffi? jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania, Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma
wyłącznie charakter pzykładowy. ZamawiĄący, plzy opisie pzedmiotu zamówienia,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakoŚciowych
i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji ZamawiĄący będzie wymagał, stosownie do ań. 30 ust. 5 ustawy,
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równowazność materiałów
lub urządzeń. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który
spoządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia pzez
ZamawiĄącego decyzji o akceptacji ,,równoważnikóW' lub odzuceniu ofeńy z
powodu ich ,,nierównowazności". Analogicznie do powyźszego, jezeli Zamawiający
posługuje się opisując pzedmiot zamówienia, zgodnie z arl,30 ust. 2 ustawy, za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
dopuszcza również równoważnośó. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje
techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości wykonania pzedmiotu
umowy w każdej z części pzedmiotu umowy na okres 36 miesięcy.
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3.6. Zamawiający zastzega sobie mozliwość wybory płytek kamionkowych ryflowanych
(na schody) i nieryflowanych (na spoczniki) spośród wzorów płytek pzedstawionych
przez Wykonawcę podczas realizacji robót, Wykonawca powinien uzgodnió wybór
płtek zZamawiĄącym, co do ich kolorystyki.

4. Podwykonawstwo.

4.1.Zamawiający ząda wskazania pzez wykonawcę w ofercie części zamówienia, któĘ
wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania pżez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w ań. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, których mowa w ań. 22 ust. 1,

4.2. Jeżeli zmiana albo rezygnaĄa z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w arL, 26 ust. 2b, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ań.
22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać ZamawiĄącemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

4.3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań dotyczących umowy
o podwykonawstwo, której pzedmiotem są roboty budowlane, a których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie pzezZamawiĄącego zastzeżeń lub spzeciwu,
poza wymogami określonymiw art. 143b ust. 3 ustawy.

4.4. Umowy o podwykonawstwo, których pzedmiotem są dostawy lub usługi, nie
podlegają obowiązkowi pzedkładania zamawiĄącemu, jezeli ich wartośc jest
mniejsza niz 0,5 % wańości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu
na przedmiot tych dostaw lub usług.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawialący nie pzewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

5. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia dla będzie realizowany w okresie od daty zawarcia umowy do
dnia 23 grudnia 2014 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

7.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeźeli 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, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według
form uły spełnia/nie spełn ia.

7.2. Wiedza i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający 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 olaz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę idoświadczenie, jeżeli pzedstawi
wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych o charaktezeizłożoności porownywalnej
z przedmiotem części niniejszego zamówienia i o wańości nie niższej niz 10.000,00
PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu składania ofert, a
jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie odpowiadającej
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym pzedmiot niniejszej części
zamówienia,wrazz podaniem ich rodzaju iwańości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostaĘ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W celu wykazania, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający
wymaga przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

7.3. Zdolność ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający 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.

7.4. Zdolność techniczna oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający 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.

7.5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofeńę - warunki wymienione
w pkt. 7.2 do7.4 mogą spełniać łącznie wykonawcy składający wspólną ofeńę,

8. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w
afł. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenla o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2 do S|WZ -v,tzór oświadczenia) naIeży przedłożyĆ:

8.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem
terminu składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wańości, 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 (zalącznik nr 5 do S|WZ -wzór wykazu).

Za główne roboty budowlane Zamawiający uznaje roboty wskazane w pkt 7.2 SIWZ.

8.2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ -wzór oświadczenia).

9. lnformacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia n|e podlegania wykluczeniu na podstawie art 2Ą ust. 1 ustawy.

9.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust, 1

ustawy, należy pzedłożyć.



9.2.

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do S|WZ -
wzór oświadczenia),

2| aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i.informacji
o działatnośói gospodarczĄ, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, ń celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oParciu o art.24

ust. 1 pkt Ż ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofeń.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejscó zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mo\,va w Pkt
g.1.2,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym okreŚla się

także osoby 
-uprawńione 

do reprezentacji wykonawcy, zlożone przed właŚciwYm

organem sądowym, administracljnym albo organem samorządu zawodowego lub

go-spodarczego Óopo*iednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

ńykonawca 
-ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pzed notariuszem,

zzachowaniem wskazanego w pkt 9,1.2 terminu.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku

podstaw Óo wykluczenia wykonawcy z postępowalia o udzielenie zamówienia
w okolicznościaĆh, o ktorych mowa w ań. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, Wraz

z ofertą, składa iistę póOmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo

informaCję o tym, ze'nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do S|WZ -wzór
oświadczenia).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznYm innYch

poómiotów, osobach zdolnych db wykonania zamówienia lub zdolnoŚciach

łin"n.o*y"h, niezależnie od óharakteru prawnego łączących go z. nimi stosunków.

Wykonańca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawialącemu, iŻ będzie
dysponował zasobómi niezbędnymi do realizacji zamówienia, W szczególnoŚci
pzedstawiając w tym celu pisómńe zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbęónych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia, z którego wynikać będzie jednoznacznie:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykozystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,
3) -chaiakteru 

stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu pzy wykonywaniu zamówienia,

9.5. Wykonawca powołujący się plzy wykazywaniu spełniania warunków udziału

w postępowaniu, o t<torycrr mowa w art. 22 ust, 1 ustawy, na Potencjał innYch

poómioów, na zasadacń określonych w ań. 26 ust. 2b ustawy, a które to PodmiotY
będą brał} udział w realizacji części zamówienia, pzedkłada także dokumentY

oótyóząceiego podmiotu w zakiesie wymaganym dla wykonawcy, określonYm PowYżej
w pkt 9.1.

9.6. Dokumenty podmiotów występujących wspólnie
W pzypadiu złożenia otórty przez wykonawców występujących wsPÓlnie, kaŻlY
podmiotwystępujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w P.kt 9.1 i 9.3 lub 9,2

w przypadku iiocińiótow mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3.

9.4.



10. lnformacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcaml.

10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostałe informacje
Zamawialący i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
zzastęeżeniem pkt 10.2i 10.3.

10.2. Dokumenty, oświadczenia uzupełniane na podstawie ań. 26 ust. 3 ustawy na
wezwanie ZamawiĄącego powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z przepisami
Rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądaó ZamawiĄący od wykonawcy, olaz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z2013 r,, poz.231).

10.3. W pzypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektronicznąZamawiający żąda
niezwłocznego potwierdzen ia (faksem lub e-mai lem) faktu otrzymania,

10.4. Wykonawca moze zwrócic się do ZamawiĄącego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ w formie i trybie opisanym w pkt. 10.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni pzed upływem terminu składania ofeń, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niz do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przesyłając jednocześnie ich treśó
iwyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający pzekazał SIWZ, bez
ujawn ienia źrodła zapytania.

10.5. Treśc zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim
wykonawcom, którym pzekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania żrodła zapytania oraz umieści taką informację równiez na stronie
internetowej zamawiającego http://lublin,stat.qov,pl/zamowienia-publiczne-us.

10.6. Zamawiający zaleca, aby wykonawca pzed złożeniem ofeńy dokonał wizji lokalnej
przyszłego terenu robót objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca
robót iwarunków związanych z wykonaniem prac będących pzedmiotem zamówienia
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą byó konieczne do przygotowania ofeńy
oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z pżeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi samodzielnie każdy wykonawca. Każdy wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody
powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu robót objętego niniejszym
zamówieniem, W związkuzpowyższym wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
nalezytego wykonania pzedmiotu zamówienia.

10.7. W dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 1 0:00 w budynku Uzędu Statystycznego w Lublinie,
w pok. 5 pzewidziana jest wizja lokalna.

{0.8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania należy powoływać się na
,,N umer sprawy: AD-2900-3/201 4"

10.9. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00.

10.10. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski pzekazane do Zamawiającego za pomocą
faksu, poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotze do
ZamawiĄącego - na jego adres pzed upływem wymaganego terminu.



11. Wymagania dotyczące wadium.

11.1.Wykonawca obowiązany jest wnieśc wadium w kwocie: 1.000,00 PLN (słownie:

jeden tysiąc złotych 00/100),

11.2.Wadium należy wnieść przed upfiem terminu składania ofert. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy płacić przelewem na nieoprocentowanY rachunek

bankowy Urzędu Statystycznego w Lublinie:

Narodowy Bank Polski O/O Lublin nr 26 1010 1339 0009 5413 9120 0000

z dopiskiem ,,wadium - numer sprawy: AD-2900-3l2O14'

11.3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w ań. 45 ust. 6

ustawy:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasY' 
oszózędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których ToWa W ań. 6b ust. 5 Pkt 2

ustawy z dnia 9 listópada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedśiębiorczości (Dz. U, z2OO7 r, Nr 42, poz.275, z pożn. zm,).

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeŻeli rachunek
bankowy zostanie uznany kńotą wadium przed upływem terminu składania
ofeń,

11.5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawieraĆ ŹadnYch

klauzuli warunkujących zapłatę puez gwaranta należnej kwoty oraz musi bYÓ

płatne niezwłocznie po złożeniu żądania zapłaty.

11.6,Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofeń

spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania,

11.7 .|Nraz z ofeńą należy złożyć stosowne dokumenty:

1) oryginały - w przypadku wnoszenia wadium w jednej z torm, o których mowa W

ań. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy,

2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokoPii
dowodu jego wniesienia.

ll.g.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego ofeńa została
wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowY,
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3) jezeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leźących po stronie wykonawcy.

11.9.Zamawiający zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w ań. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentow lub oświadczeń, o
których mowa w ań. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca
udowodni zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawcazwiązany będzie ofeńą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wfaz z upływem terminu składania ofeń.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń.

13.1. Ofeńę należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią ofeńy
pzed jej otwarciem oraz oznaczyć zgodnie z wymaganiami w pkt2.14 SIWZ.

13.2. Ofeńy należy złożyó w siedzibie zamawiĄącego, Sekretariat Uzędu, pok. nr 37.

13.3. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada2014 roku o godz. 9:00.

13.4. Otwarcie ofeń nastąpiw siedzibie Zamawiającego w pok. nr 38.

13.5. Otwarcie ofeń nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofeń, o godz. 9:30.

{ 3.6. Zamawialący niezwłocznie zwraca ofeńę, która została złożona po terminie, o którym
mowa w pkt 13.3 SIWZ.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenla tych kryteriów oraz sposobu oceny ofeń.

14.f . Jedynym kryterium oceny ofeń będzie cena ofeńy, która stanowi 100o/o wagi.
14.2. Ocena ofeń będzie dokonana odrębnie dla kazdej części zamówienia w oparciu o w/w

kryterium: cena - 100%.
14.3. Ocenie zostaną poddane ofeńy niepodlegające odrzuceniu, złożone pżez

Wykonawców nie wykluczonych z postępowania.
14.4. Każda ofeńa otrzyma ilość punktów obliczoną według następującego wzoru:

p _Ęłb-*loo pkt
CoJbrty

gdzie:
P - wańość ofeńy wyrażona w punktach,
Cmin - najnlższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośrod wszystkich
ocenianych ofeń danej części zamówienia,
Cofefty - całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej spośród
wszystkich ocenianych ofert danej części zamówienia

14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofeńa, która uzyskała nalwyższą liczbę punktów,

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
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15.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie poszczególnych części pzedmiotu
zamówienianazałączonym do S|WZformularzu ofeńowym (załącznik nr 1 do SIWZ),

15.2. Cena ofeńy powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po pzecinku.

15.3. Cenę ofeńy brutto za poszczegolne części zamówienia należy podać cyframi i

słownie.

15.4. Podana pzez wykonawcę cena ofeńowa brutto za wykonanie pzedmiotu
zamówienia winna obejmowaó wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego, pełnego i

terminowego wykonania pzedmiotu zamówienia oraz uwzględniać warunki i wytyczne
stawiane przez zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy oraz wszystkie wymagane pzepisami podatki i opłaty, w tym podatek od
towarów i usług (VAT), a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
wykonawcę i ma w szczególności uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z pzedmiaru robót, a bez
których nie mozna prawidłowo wykonać pzedmiotu zamówienia. Cena powinna
równiez zawierać koszty wszelkich robót pzygotowawczych, poządkowych ofaz
p zyg otowan ia d oku mentacj i powykon awczej, któ ra będzi e zawierać ewentu a l ne atesty,
ceńyfikaty, aprobaty zgod ności. Komplet dokumentacji powykon awczej należy wykonać
w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.

15.5. Zamawialący informuje, że z uwagi na ryczaftowy charakter rozliczenia załączone
pzedmiary robót nalezy traktować jako materiał pomocniczy, słuzący do wyszacowania
ceny ryczałtowej. Przedmiar robót i warunki umowy - łącznie stanowią podstawę do
określenia ryczałtowej ceny ofeńowej, która ma zagwarantować realizację celu, tj.:
remontu schodów wewnętznych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
słuzyc będzie wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z pzedmiotem
zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia
wykonawcy.

{5.6. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążĄą wykonawcę zamówienia - musi on
przewidzieó wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

16. lnformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeńy
w celu zawarcia umowy.

16.1. Wykonawca, po otzymaniu zawiadomienia o wyboze jego ofeńy, niezwłocznie
dostarczy ZamawiĄącemu pozostałe dane niezbędne do zawarcia umowy, które nie
zostały podane w jego ofercie.

16.2. Jeżeli wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
ZamawiĄący będzie mógł wybrać ofeńę najkozystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało uniewaznieniu.

16.3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w okresie maksymalnie do 5 dni od
daty otrzymania wezwania do podpisania umowy.

16.4. Jeżeli wybrana zostanie ofeńa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
ZamawiĄący może żądać pzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w terminie pżez siebie
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Wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie
ofeńę powinna określać co najmniej:
1) podmioty składające ofertę,
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,
4) oznaczenie czasu tnłania umowy (wymaga się aby czas tnruania umowy był nie

krótszy niz okres realizaĄi zamówienia).
16.5. umowa konsoĘum nie może być umową pzedwstępną ani umową zawańą pod

waru nkiem zawieszającym.

'17. lstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

17.1. ZamawiĄący załącza wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
17.2. Wzor umowy zawiera warunki i okoliczności możliwej zmiany treści umowy,

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

18.1. Zamawiający nie pzewidziałzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19, Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

19.1. Zgodnie z art. 180 ustawy.
1, Odwołanie pzysługuje wyłącznie od niezgodnej z pzepisami ustawy

czynnoŚci zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno wskazywaó czynnośó lub zaniechanie czynności
zamawialącego, której zarzuca się niezgodność z pzepisami ustawy, zawierać
zwięzłe pzedstawienie zazutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waznego kwalifikowanego ceńyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu pzed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią pzed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iź zamawiĄący mó9ł zapoznać się z
treŚcią odwołania pzed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli pzesłanie jego
kopii nastąpiło pzed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w ań. 27 ust.2.

19.2. Zgodnie z ań. 182 ustawy:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia pzesłania informacji o czynności

zamawiĄącego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane
w sposÓb okreŚlony w ań. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jezeli zostały
pzesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jezeli postępowanie jest
prowadzone w trybie pzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
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publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5

dni od dnia, w którym powzięto lub pzy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

!nteqralne cześci slwz - załaczniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofeńowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy
ZałącznlKnr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie

art.24 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załączniknr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Załączniknr7 - Wzór umowy
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
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