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

szp.up.lublin.pl

Lublin: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ulicy,  utwardzenia placu,

ogrodzenia wokół budynku dydaktycznego Wydziału Ogr odnictwa i

Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie przy ul.

Leszczy ńskiego 58, 58A w Lublinie

Numer ogłoszenia: 186667 - 2015; data zamieszczenia : 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ulicy,

utwardzenia placu, ogrodzenia wokół budynku dydaktycznego Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 58, 58A w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest:

zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ulicy, utwardzenia placu, ogrodzenia wokół budynku dydaktycznego

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego

58, 58A w Lublinie, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, W ramach

przedmiotu zamówienia należy: 1) Dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie architektonicznym,

sieci sanitarnych, kabli energetycznych, teletechnicznych, 2) Wykonać wymagane pomiary i badania konieczne

do opracowania rozwiązań projektowych, 3) Wykonać mapę do celów projektowych, 4) Wykonanie dokumentacji

projektowej w skład której wchodzą: a) projekty budowlano-wykonawcze, b) specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), 5) Uzyskanie

wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej wymaganych przepisami

prawa, w tym uzgodnień z Zamawiającym, oraz inne, jeśli będą wymagane do zgłoszenia robót lub uzyskania

pozwolenia na budowę. 6) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej (prawomocnej)

decyzji o pozwoleniu na budowę. 7) Zapewnienia nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 8) Wykonanie

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 9) Wykonanie robót budowlanych. 10) Sporządzenie w imieniu

Zamawiającego, jeśli będzie wymagane, zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskania ostatecznej

(prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa

niezbędnych dla wykonania robót. 11) Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 12)

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 13) Wykonanie

przedmiotu zamówienia w oparciu o pozostałe wytyczne zawarte w programie funkcjinalno-użytkowym.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6, 45.23.24.51-8, 45.23.32.00-1,

45.00.00.00-7, 45.21.32.20-1, 45.33.00.00-0, 45.31.10.00-0.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 7 500,00 zł (słownie: siedem

tysięcy pięćset złotych 00/100) 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.)

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

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

robotę budowlaną o wartości minimum 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy

złotych brutto), w skład której wchodziły prace ogólnobudowlane i drogowe.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1/ Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do projektowania - co

najmniej po jednej osobie w każdej specjalności: a/ architektonicznej, b/ konstrukcyjnej, c/ instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, d/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, e/ drogowej. 2/ Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje

zawodowe do kierowania robotami branżowymi - co najmniej po jednej osobie tj. a/ kierownik robót

budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, b/

kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c/

kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d/ kierownik robót drogowych posiadający

uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),

uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do

wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim

zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do

obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. nr 63 poz. 394)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=186667&rok=2015-12-18

2015-12-18 09:45



ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

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

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika

sposób reprezentacji. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach

określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

1 - Cena - 95

2 - Termin gwarancji - 5

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=186667&rok=2015-12-18

2015-12-18 09:45



Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wysokość wynagrodzenia brutto którym mowa w § 27 ust. 2 umowy, Wykonawcy może ulec zmianie w

przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. Tego typu zmiana wymaga aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://szp.up.lublin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  http://szp.up.lublin.pl lub

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 54, 20-950

Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.01.2016

godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka

13 pokój 54, 20-950 Lublin.

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

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=186667&rok=2015-12-18

2015-12-18 09:45


