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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum Dobrego Samarytanina”  
ul. Bernardyńska 11A; 20-109 Lublin 
tel/fax. 81 743-65-55 
Regon 004162234, NIP 946-18-30-661 
poczta@hospicjumsamarytanin.pl; www.hospicjum-samarytanin.pl  
 
II. DEFINICJE. 

Dokumentacja 
projektowa 

– oznacza dokumentację techniczną budowlaną i wykonawczą - instalacja  
wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek str.124-132, na 
podstawie, której będzie realizowane zamówienie; 

Zamawiający – oznacza Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego 
Samarytanina”; 

Wykonawca  – na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

Umowa  – oznacza umowę na wykonanie instalacja  wentylacji p.poż zabezpieczenie 
przed zadymianiem klatek zawartą w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych; 

Zamówienie – umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki 
sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym charakteru 
przemysłowego ani handlowego. 

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 
2010 Nr 113, poz. 759). 

 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zwaną dalej w 
niniejszej SIWZ - Pzp. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji p.poż zabezpieczenie przed 

zadymianiem klatek w budynku Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego 
Samarytanina” w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 11a. 

1.1. Zamawiający posiada pełną dokumentację budowlaną i wykonawczą na całość w/w Robót. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu Robót, który jest konieczny z 
punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia i 
uzyskania dopuszczenia do użytku.  

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja budowlana i wykonawcza 
- instalacja  wentylacji p.poż - zabezpieczenie przed zadymianiem klatek str.124-132 będąca 

mailto:poczta@hospicjumsamarytanin.pl
http://www.hospicjum-samarytanin.pl/


Instalacja  wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek - Hospicjum Dobrego Samarytanina                L.dz. H/R/26/2012 

SIWZ              4/14 

załącznikiem nr 9, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wentylacji p.poż 
zabezpieczenie przed zadymianiem klatek będąca załącznikiem nr 10 oraz przedmiar robót 
będący załącznikiem nr 11 do niniejszej SIWZ. 

1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w 
zakresie materiałów i urządzeń, dla których wskazano w dokumentacji przetargowej nazwy 
producentów, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki muszą się charakteryzować, co 
najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakimi charakteryzują się 
materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji przetargowej. Oferowane zamienniki nie 
mogą w konsekwencji powodować zmiany rozwiązań technicznych na inne niż zakłada 
dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez wykonawcę rozwiązań 
„równoważnych” w stosunku do wymaganych przez zamawiającego, ciężar udowodnienia 
równoważności spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie 
zobowiązany podać nazwę materiału, urządzenia (typ, producenta), który oferuje oraz 
przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich 
parametry techniczne. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt uzyskać wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45.33.12.00-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
VI. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. PODWYKONAWSTWO 
Całość zamówienia, ani żadna jego część nie może być powierzona podwykonawcom. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin realizacji zamówienia  –  od daty zawarcia umowy do 30.09.2012r.  
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW  

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:  
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia niniejszy warunek musi spełniać każdy z wykonawców). 

1.2. Posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia objętego postępowaniem, w 
szczególności Wykonawca musi: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 
kadrowy). 
a) wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót, których przedmiotem było wykonanie 

instalacji wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem w obiektach użyteczności 
publicznej i zbiorowego zamieszkania,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
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1.3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. 
1.4. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca 

musi dysponować: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy) 
a) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń wentylacyjnych; 

1.5. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
1.6. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X wymaganych w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i innych wymaganych w SIWZ na zasadzie „spełnia 
– nie spełnia”.  

 
X. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IX 
ust. 1 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w zw. z art. 
22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument może być złożony wspólnie, lecz w takim 
wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich 
reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli 
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną). 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdz. IX pkt. 1.2 Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, poniższe dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku):  
2.1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdz. IX pkt. 1.4 Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, poniższe dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku):  
3.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (w tym posiadane uprawnienia), 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie 
dysponowania tymi osobami sporządzony według, sporządzony wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ  
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3.2. oświadczenie, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadana takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 
do niniejszej SIWZ.  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:(w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
poniżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających 
ofertę wspólną). 
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą 
żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (dalej rozporządzenie), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej SIWZ; 

3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 
2 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, stosownie do treści § 4.1 rozporządzenia zamiast dokumentów, o których mowa w 
części A niniejszego rozdziału: 
4.1. ust. 3 pkt. 3.2 - Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4.1., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4.2. stosuje się 
odpowiednio. 

B. Forma składania dokumentów 

1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym Rozdziale należy przedłożyć w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający za żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 
będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
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XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni: 
1.1. Spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IX ust. 1 w tym nie podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp,  
1.2. złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 

zapisami zawartymi w rozdz. X niniejszej SIWZ.  

2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i 
precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich 
współwykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują faxem lub pocztą elektroniczną.  

2. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje pocztą 
elektroniczną na adres bstasikowska@o2.pl oraz poczta@hospicjumsamarytanin.pl lub faksem na 
nr (81) 743-65-55 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, że zachodzą wyjątki przewidziane w Pzp. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za 
wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z 
ich treścią. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od 
pracy), w godzinach od 7:30 – 15:30. 

6. Powyższe nie dotyczy oferty, która winna być złożona na piśmie w sposób określony w niniejszej 
SIWZ 

 
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Bogusława Stasikowska tel. 505 149 712, tel/faks (81) 743-65-55 e-mail: bstasikowska@o2.pl, 
poczta@hospicjumsamarytanin.pl.  
 
XIV. WADIUM. 
1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 

2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) 

2. Forma wadium.  
2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

mailto:bstasikowska@o2.pl
mailto:poczta@hospicjumsamarytanin.pl
mailto:bstasikowska@o2.pl
mailto:poczta@hospicjumsamarytanin.pl
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera 
konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 
współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy"; 

2.3. Postanowienia pkt. 2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 2.1. b) i e). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

Bank Pekao SA V/O Lublin nr 25 1240 1503 1111 0000 1753 5131 

3.2. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony 
tytuł: „Wadium na przetarg - wykonanie instalacji  wentylacji p.poż zabezpieczenie przed 
zadymianiem klatek w budynku „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie - nr sprawy 
L.dz.H/R/26/2012" 

4. Termin wniesienia wadium. 
4.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez 
Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem 
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium 
przez Wykonawcę. 

4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy załączyć 
w oddzielnej koszulce, kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą). 

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 

6. Zamawiający za żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 
Pzp. 

 
XV. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
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1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

1.2. Zamawiający udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

1.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.2, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

1.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 1.2. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 
2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.  
2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
Pzp. 

 
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wymagania ogólne. 
1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W 

przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta musi 
być podpisana albo przez ustanowionego przez nich Pełnomocnika albo przez osoby 
upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. 

1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

1.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i 
siedziby (adresu). 

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp. 

2. Forma oferty. 
2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, w 1 egzemplarzu, musi 

mieć formę pisemną.  
2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

2.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę 
pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom 
określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ 

2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 



Instalacja  wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek - Hospicjum Dobrego Samarytanina                L.dz. H/R/26/2012 

SIWZ              10/14 

2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające 
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę.  

2.7. Dokumenty i oświadczenia inne niż wymienione w Rozdziale X niniejszej SIWZ wchodzące w 
skład oferty należy przedłożyć w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem kopii.  

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Zawartość oferty. 
3.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ, 

b) Dokumenty, o których mowa w rozdziale X niniejszej SIWZ 
c) Dowód wniesienia Wadium. 
d) Kosztorysy ofertowe, sporządzone wg otrzymanych od Zamawiającego przedmiarów 

robót, w formie papierowej; 
e) Wykaz materiałów, urządzeń bez materiałów pomocniczych, 
f) Harmonogram finansowo-rzeczowy wykonania robót objętych przedmiotem 

zamówienia, 
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw 
w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika substytucyjnego, w takim wypadku 
do oferty należy także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne, 

h) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4.1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

4.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
 
XVII. OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 
cywilnego. 

2. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Ceną ofertową jest kwota wymieniona w Formularzu OFERTA. 
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych 

postanowieniach umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 
6. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiarów robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót, oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym 
Istotnych postanowień umowy. 

7. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia 
wykonawcy obliczenia ceny ofertowej. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac 
należy traktować jako orientacyjne. 

8. Na etapie przygotowania ofert wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 
dokumentacji, tj. budowlaną i wykonawczą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, uzgodnienia, opinie, oraz przedmiary robot i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w 
przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. 

9. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, w szczególności wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez 
wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w 
dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robot przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w 
trakcie realizacji robot, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 
opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających 
z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarach robót). 

10. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i 
zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane. 

 
XVIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Bernardyńska 11A, pokój Księgowej 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 13.06.2012 roku do godz. 1045 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę 
należy opisać następująco: "Oferta na przetarg nieograniczony nr sprawy L.dz. H/R/26/2012 – 
wykonanie instalacji  wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek w budynku 
Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie przy 
ul. Bernardyńskiej 11a.” 

2. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
XIX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Bernardyńska 11A. 

w dniu 13.06.2012 roku do godz. 1100 

 
XX. TRYB OTWARCIA OFERT. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę; 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
c) informacje dotyczące ceny. 
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3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im 
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2.  

 
XXI. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie. 
 
XXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, ale nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za realizację całość 
zamówienia, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.  

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie. 

 
XXIV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
kryteria i zasady określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

4.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

4.3. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
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XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
Pzp.  

3. Szczegóły postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej  zawarte są w art. 180-198g Pzp. 
 
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy: 
1.1. Dostarczyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wymaganych uprawnień 

oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa . 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem 
umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 
porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
3.1. określenie celu gospodarczego, 
3.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
3.3. określenie lidera konsorcjum, 
3.4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
3.5. określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 
3.6. określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków 

Konsorcjum, 
3.7. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN.  

5. Postanowienia dotyczące warunków realizacji niniejszego zamówienia uregulowane są w 
załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 
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XXVIII. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2  

5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu robót.  

6.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób.  

7.  Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o uprawnieniach 

8.  Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy. 

9.  
Załącznik nr 9 

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza - instalacja  
wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek 

10.  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -instalacja  
wentylacji p.poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek  

11.  Załącznik nr 11 Przedmiar robót 

 

 

 


