
Gmina Lublin: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i dokumentacji
kosztorysowej, z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych na budowę budynku przedszkola przy ul. Sławinkowskiej 50 ( rozbudowa Zespołu
Szkół nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania oraz sprawowanie nadzorów

autorskich nad realizacją inwestycji.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 661507-N-2018 z dnia 2018-12-14 r.
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl.
Króla Władysława Łokietka 1 , 20-109 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000,
e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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

Tak
http://bip.lublin.eu

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:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca
Adres:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 3, 20-080 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
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robót, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku przedszkola przy ul.
Sławinkowskiej 50 ( rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbędnym dla
realizacji zadania oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.142.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

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

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: 1.1.Zakres zamówienia obejmuje: A. prace przedprojektowe i projektowe 1) pozyskanie
mapy do celów projektowych, (wykonanie inwentaryzacji, pozyskanie warunków od dysponentów
mediów oraz innych niezbędnych do opracowania projektowego) 2) wykonanie projektu budowlanego
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wraz z informacją BIOZ, przy czym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie odrębnego
załącznika (5 egz.) 3) wykonanie projektu wykonawczego ( 4 egz.) w zakresie niezbędnym dla
realizacji we wszystkich branżach (między innymi: architektura, konstrukcyjna, wod-kan, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, c.o., elektryka, teletechnika, technologia, droga ppoż, zieleń, usunięcie
kolizji, sieci i przyłączy: wodno–kanalizacyjnych, energetycznych, deszczowej, gazowych,
światłowodowych i innych wynikających z funkcji budynku) 3) wykonanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót (2 egz.) 4) wykonanie przedmiarów robót (2 egz.) 5) wykonanie
kosztorysów inwestorskich (2 egz.) 6) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów w formie tabeli
elementów scalonych (2 egz.) 5) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń
projektów, 6) wykonanie całości dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku CD – (4 egz.) - z
zastrzeżeniem, że rysunki w plikach pdf i dwg, kosztorysy i przedmiary winny być możliwe do
odczytania w programie NORMA lub innym kompatybilnym. B. pełnienie kompleksowych nadzorów
autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą
przedmiot zamówienia, w zakresie obejmującym : 1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie
postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlanego, 2) pełnienie
nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 3) Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego: a)
wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. a) i b) ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych
w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji inwestycji, c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji
projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, d) ścisłą
współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie
dotyczącym: - uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
rozwiązań zamiennych, - wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania)
zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, - udziału w komisjach
odbiorowych i naradach technicznych na budowie. e) wykonywanie czynności związanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie
realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku
realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym
umówionym z Zamawiającym terminie), g) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art.
21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), h) czuwanie, aby zakres wprowadzanych
zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej
uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, i)
nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku wykonania robót budowlanych objętych
dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 3.3 Charakterystyczne parametry określające
zamówienie - 12 oddziałowe przedszkole (300 dzieci). 3.4. Dokumentację należy wykonać w oparciu
o : 1) koncepcję budynku przedszkola przy Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie opracowaną przez Biuro
Projektowe CZAARCH ARCHITEKCI; 2) decyzję nr 93/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym; 3) warunki techniczne zasilenia obiektu w media i usunięcia
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, niezbędne do projektów od dysponentów oraz warunki w
zakresie obsługi komunikacyjnej. 3.4.1 Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym m. in.: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
„Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 j.t.) b)ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986-j.t.) c)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz.
U. 2013.1129 – j.t.), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. 2004.130.1389), e)Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462), f)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015.1422), g) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich
użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną
dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów, h)warunkami technicznymi zarządców sieci i
dróg, i)przepisami prawa określającymi wymagania sanitarne dla obiektów żywienia zbiorowego. 5)
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: a) opracowana dokumentacja projektowa będzie
stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w
celu wyboru wykonawcy robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, b)
dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań
materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne
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określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych, c) dokumentacja projektowa
musi uwzględniać roboty rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe, niezbędne do realizacji
przedmiotowej inwestycji, d) wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać
rozwiązanie równoważne, e) parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy
opisywać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, f) wykonawca jest zobowiązany do
dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie uzyskania uzgodnień, pozwoleń,
decyzji, g) dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie
projektantów że została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami
techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do
realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, została uzgodniona
wielobranżowo, h) w dokumentacji należy zamieścić tabelę uzgodnień międzybranżowych, i) przed
rozpoczęciem prac wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające dla prawidłowego
wykonania dokumentów wykonawcy, j)wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile będzie wymagana, 6)
Dokumenty formalno-prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostać przekazane
Zamawiającemu jako 1 kpl. Oryginału. 7) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku wraz z
wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych (w przypadku
przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) – zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia – do
dnia 31.12.2021 r. w tym: 1) prace przedprojektowe i projekt budowlany - 120 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy, 2) projekt wykonawczy i pozostałe opracowania - 210 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy, 3) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich - od dnia zawarcia umowy z
wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą
przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie
dłużej niż do dnia 31.12. 2021 r.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych
poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych
poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: wykonanie minimum 2 wielobranżowych projektów budowlano –
wykonawczych dotyczących budowy budynku o kubaturze co najmniej 5 000,00 m ³; w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,
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
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający
wykonanie minimum 2 wielobranżowych projektów budowlano – wykonawczych dotyczących
budowy budynku o kubaturze co najmniej 5 000,00 m ³; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę
części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu
wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Wykonawca, który
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polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 5.1. zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.3. zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.4. czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt III.4 pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w ppkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8 stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c3df2...

11 z 19 14.12.2018 13:30



IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12
600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych)

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:
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:

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:
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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:

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:
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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
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania prac przedprojektowych i projektu budowlanego 20,00
Termin wykonania projektu wykonawczego i pozostałych opracowań 20,00

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):
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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:

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
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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:
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1)zmniejszenie zakresu
przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą
terminu realizacji przedmiotu umowy, 2)zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b)wystąpienia, niezależnie
od działań Wykonawcy, okoliczności skutkujących przedłużaniem terminu na pozyskanie uzgodnień,
sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych
organów czy instytucji oraz przedłużaniem terminu na pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii,
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, c)realizacji w drodze
odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, d)konieczności zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, e)
gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym, f)przekroczenia terminów
określonych w niniejszej umowy, z winy Zamawiającego. 3) zmianę wysokości wynagrodzenia
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należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, 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 (Dz. U nr 200, poz. 1679 z późn. zm),
c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d)zakresu zamówienia, o którym mowa w
pkt. 1 ppkt 1). 2.Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1)ad pkt. 1 ppkt. 1 – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego z jednoczesną zmianą wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową w § 8 przy czym
wysokość zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia procentowego
udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie, co zostanie
potwierdzone przez strony umowy stosownym protokołem, 2)ad pkt. 1 ppkt. 2 – zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nastąpi: a)lit. a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły
wyższej, b)lit. b) o okres niezbędny na pozyskanie uzgodnień, sprawdzeń, i warunków do
projektowania koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej, c)lit. c) o okres czasu niezbędny
do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej
umowy, d)lit. d) o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu zamówienia (proporcjonalnie
do zmniejszonego zakresu), e)lit. e) o okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie korzyści,
stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji, f)lit. f) o najdłuższy okres czasu przez jaki
okoliczności te wystąpiły. 3) - ad pkt. 1 ppkt. 3 – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy: a)lit. a) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem
wykazania przez wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo
żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia
dopuszczalności zmiany wynagrodzenia, b) lit. b), lit. c) oraz lit. d) – pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych
wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany
wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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:
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest p. Małgorzata
Kubiczek, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81
466 30 13. 2.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 2.1.Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława
Łokietka 1, 20–109 Lublin. 2.2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie
na adres Administratora danych. 2.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
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ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. 2.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”. 2.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu
określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 2.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2.8.Posiada Pani/Pan: 2.8.1.na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2.8.2.na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 2.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 2.8.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2.9.nie przysługuje Pani/Panu: 2.9.1.w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2.9.2.prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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