
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

I. ZAMAWIAJĄCY 
NAZWA I ADRES: Rodzinny Ogród Działkowy "Kalina",  ul. Zawilcowa  2 , 20-204  Lublin,                             
tel 511176601, e-mail info@rodkalina.pl,
Adres strony internetowej (URL): http://www.rodkalina.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://www.rodkalina.pl/przetargi 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu: Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINA” w Lublinie. Zadanie 
dofinansowane ze środków budżetu miasta Lublin. 
 
Zamówienie nie jest podzielone na części
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINA” w Lublinie w tym : 
1. Ułożenie linii kablowych nn.
2. Montaż złączy kablowych. 
3. Montaż słupów oświetleniowych. 

Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV

45200000-9

45230000-8

45231400-9

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2021 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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; 
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów 
zdolności; 
3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
1. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii kablowych o wartości min. 300 000,00 
zł PLN każda robota budowlana (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN 
równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP nadzień zawarcia umów), w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie.
2. dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi specjalności:
a)  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  

IV.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  WRAZ  Z  OFERTĄ  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  



V.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia. 
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
potwierdzający wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii kablowych o wartości min.
300 000,00 zł PLN każda robota budowlana (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP nadzień zawarcia umów), w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty. 
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

VI. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
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 (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.

VII. PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie przeprowadzone jest w trybie pisemnego przetargu 
nieograniczonego 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

VIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.



1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. - Prawo pocztowe na adres: Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kalina" w Lublinie ul. Zawilcowa 2, 20-204 
Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca, pozostawiając w skrzynce pocztowej zlokalizowanej w
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Kalina" w Lublinie  ul. Zawilcowa 2, 20-204 Lublin.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia  18.12.2020 r. do 
godz. 13:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Kalina" w Lublinie ul. Zawilcowa 2, 20-204 
Lublin, dnia 18.12.2020 r. o godzinie 16:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Termin związania ofertą: Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 
1.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie a) przedmiotu zamówienia w 
branży elektrycznej – Joanna Łosiewicz - telefon+48 609 049 929 b) procedury: p. Małgorzata Kubiczek – 
telefon +48604096655.                                                                                                                                        
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO                                                                                                            
2.1 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: 
2.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
"KALINA"w Lublinie; dane adresowe: ul. Zawilcowa 2, 20–204 Lublin.                                                               
2.1.2. 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: info@rodkalina.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.       
2.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.                                                                                      
2.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania 
2.1.5 Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 
2.1.3 tj. przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń 
związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i 
przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

2.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;

2.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.1.8 Posiada Pani/Pan:

2.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

2.8.1.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

2.8.1.3 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,

2.8.1.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

2.8.2 nie przysługuje Pani/Panu:

2.8.2.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2.8.2.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

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.



3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany 
warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej 
Wykonawcy tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów określonych w pkt 
V ogłoszenia.


