
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego/ Organizatora przetargu

Zamawiający: Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kalina" w Lublinie, 
Adres: ul. Zawilcowa 2, 20-204 Lublin 
Adres do korespondencji: ul. Zawilcowa 2, 20-204 Lublin 

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia.

2.1.  Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr16, poz.
93 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą. 

2.2. Postępowanie  przeprowadzone  jest  w  trybie  pisemnego  przetargu
nieograniczonego

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest   elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„KALINA” w Lublinie. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Lublin.

3.2. Zakres  zamówienia obejmuje  elektryfikację  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego
„KALINA” w Lublinie w tym :

3.2.1. Ułożenie linii kablowych nn. 

3.2.2. Montaż złączy kablowych. 

3.2.2. Montaż słupów oświetleniowych. 

3.3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  1  do  SIWZ-
dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych  

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
3.6. CPV -  45000000-7 (Roboty budowlane)

   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej   i wodnej

 45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów     
komunikacyjnych i linii energetycznych

   45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia –   30 wrzesień 2021 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

5.1.2.1. kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
w  odniesieniu  do  tego  warunku  Zamawiający  nie  określa
minimalnych poziomów zdolności;

5.1.2.2. sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej –  w odniesieniu  do  tego
warunku  Zamawiający  nie  określa  minimalnych  poziomów
zdolności;

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3:

5.2.1.1. 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.

5.2.1.2. dysponowanie  osobą/ami  posiadającą/ymi  odpowiednie
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi
specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
elektroenergetycznych  (podstawa  prawna  art.  14  ustawy  Prawo  
budowlane z  7 lipca 1994 r. tj Dz. U. 2019.1186)

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.3.1. warunki  udziału  w  postępowaniu,  muszą  zostać  spełnione  przez
wykonawców łącznie.

5.3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
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musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

6. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą.  

6.1.1. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów  składanych wraz z ofertą przez
wykonawcę   w   celu   wstępnego  potwierdzenia,  że  nie  podlega  on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i:

6.1.1.1. Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).

6.1.2. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia:

6.1.2.1. oświadczenie  wymagane  w  pkt  6.1.1.1  winien  złożyć  każdy
wykonawca.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków
udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w
zakresie,  w  którym każdy  z  wykonawców wykazuje  spełnianie
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia.

6.1.3. Oświadczenie, o którym mowa  w pkt 6.1.1.1 składa się, pod rygorem
nieważności,  w formie  pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.

6.1.4. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2. Oświadczenia  lub  dokumenty  składane  na  wezwanie  zamawiającego  przez  
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

6.2.1. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  wykonawcę  w
postępowaniu na wezwanie zamawiającego : 

6.2.1.1. 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;  

6.2.2. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  wykonawcę  w
postępowaniu  na  wezwanie  zamawiającego  w  celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.2.2.1. 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
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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.

6.2.2.2. 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  

6.2.3. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia:
6.2.3.1 dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.2.1.1 winien złożyć
każdy wykonawca.

6.2.3.2  dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  w  pkt  6.2.2  winny  być
złożone wspólnie przez wykonawców.

6.2.4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3 składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.2.5. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem następuje  przez  opatrzenie
kopii  dokumentu  lub  kopii  oświadczenia,  sporządzonych  w  postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem.

6.2.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane
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wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.3. 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. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień
składania  ofert  w  zakresie  wskazanym w pkt  6.1.1.1  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 6.2 SIWZ).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.

7.1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6 oraz 10.5.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do
zamawiającego:

a) drogą elektroniczną na e-mail: info@rodkalina.pl

b) pisemnie 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. 

7.3. W zakresie przekazywania korespondencji w sposób określony w pkt 7.2 ppkt a):

7.3.1. Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujący  format
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. 

7.3.2. Zalecana wielkość załączników nie powinna przekraczać 20 MB.

7.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez  wykonawcę  powinny  być  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do
występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną  przez  wykonawcę.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie
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ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

7.5. Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem
terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  do  zamawiającego  nie
później niż do końca dnia 11.12.2020 r.

7.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

7.6.1. W  zakresie  przedmiotu  zamówienia  w branży  elektrycznej  –  Joanna
Łosiewicz - telefon +48 609 049 929  

7.6.2. W zakresie procedury: p.  Małgorzata Kubiczek –  telefon +48 604 096
655

7.7. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.rodkalina.pl/przetargi. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał
również inne informacje związane z niniejszym postępowaniem.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

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

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Ofertę  należy  napisać  pismem  czytelnym  w  języku  polskim.  Dokumenty

składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

10.2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzoną
własnoręcznym podpisem.

10.3. Ofertę  należy  sporządzić  zgodnie  z  wymaganiami  umieszczonymi  w
specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie 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,
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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. Koperta powinna być: 

10.5.1. Zaadresowana  na  adres:  Rodzinny  Ogród  Działkowym  ,,Kalina"  w
Lublinie  ul. Zawilcowa 2, 20-204 Lublin 

10.5.2. Oznakowana:

OFERTA - „Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINA”
w  Lublinie.  Zadanie  dofinansowane  ze  środków  budżetu  miasta
Lublin.  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

10.5.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

10.6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

10.6.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 6.1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 

10.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)  oraz
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.6.3. Oświadczenie   o  części  zamówienia,  której  wykonanie,  wykonawca
zamierza  powierzyć  podwykonawcom  oraz  o  firmach  podwykonawców
(wg załącznika nr 4) - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części
zamówienia podwykonawcom.

10.6.4.  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).

10.6.5. 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.

10.7. Dokumenty o których mowa w pkt  10.6.2-10.6.3 winny być składane w formie
pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 

10.8. Pełnomocnictwo,  o  którym  mowa   w  pkt  10.6.4  i  10.6.5 powinno  być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.

10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

10.10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą
osoby upoważnionej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 7 z 15



10.11. Ponadto  zaleca  się  spięcie  na  trwałe  wszystkich  dokumentów,  załączenie
spisu  treści  oferty,  ułożenie  wszystkich  wymaganych  dokumentów zgodnie  z
kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

10.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

10.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. 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. 

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę 

11.5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.7.  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

12. Badanie i ocena ofert. 
12.1.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków   

zamówienia. 
12.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub 
           dokumentów. 
12.3. W toku badania ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
    rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

               warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
                    - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

            poprawiona. 
12.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

12.4.1 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
           zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 12.3. ppkt c;
12.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
12.4.3 zawiera rażąco niską cenę  stosunku do przedmiotu zamówienia– 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny ; 

12.4.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

12.4.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
12.4.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 12.3. ppkt c;
12.4.7 została złożona po terminie 

12.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę :
a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,  lub nie 
   wykazał braku podstaw wykluczenia; 
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 
r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotu
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będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
13.3.  Cena  ryczałtowa  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją
pełnego  zakresu  przedmiotu  umowy  i  niezbędne  do  jego  należytego  wykonania  z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz kosztów wynikających z obowiązków
określonych  w  umowie,  a  także  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
umowy  wynikające  z  postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  z  obowiązujących  w  tym
zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla
prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy  tj.  dla  osiągnięcia  rezultatów  rzeczowych
określonych umową i dokumentacją projektową.
12.4  Wszelkie  obliczenia  należy  dokonać  z  dokładnością  do  pełnych  groszy  (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto),
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza. 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Cena – 60 %.

14.1.1. W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie  cena  brutto  oferty.
Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

------------------------- × 100 pkt × waga kryterium

Cena badanej oferty

14.2. Okres gwarancji - 40 % 

14.2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez
jaką  wykonawca  obejmie  gwarancją  całość  przedmiotu  zamówienia.
Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość miesięcy z badanej oferty

-------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium

Największa ilość miesięcy

14.2.2. Minimalny  okres  gwarancji  jaki  może  zaoferować  wykonawca  to 36
miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy
niż  36  m-cy, zostanie odrzucona.
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14.2.3. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż
60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.

14.3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach.

14.4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej  ofert  przedstawia taki  sam  bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.  Wykonawcy,  składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 

15.1  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) 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; 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie  zamówienia zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
   postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
   terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

15.2.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
15.2.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  
15.2.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

          kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
15.2.3 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
15.2.4 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
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postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

15.3. 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

16. Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

16.1.1. Przed podpisaniem  umowy  wnieść  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy.

16.1.2. Podpisać  umowę  zgodną  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia  wraz  z  załącznikami  oraz  złożoną  ofertą,  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.1.3. Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od
zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  lub  nie  wnosi  wymaganego
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Organizator  przetargu
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  3  %  ceny
całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z
następujących postaci: 

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  przelewem należy
wpłacać  na  konto  Zamawiającego:  Rodzinny  Ogród  Działkowy  „Kalina”  w
Lublinie, 54 1560 0013 2006 7527 5000 0002 tytułem „ZNWU: Elektryfikacja
Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „KALINA”  w  Lublinie.  Zadanie
dofinansowane ze środków budżetu miasta Lublin. W przypadku wnoszenia
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  przelewem,  za  termin  jego
wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
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bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że
jest zgodne z  zawieraną umową, a w szczególności:

17.3.1. 100 % wartości  zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
zawierało  określony  datą  termin  odpowiedzialności  wykonawcy  za
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia,  nie  krótszy  niż
termin realizacji umowy obejmujący:

17.3.1.1. okres  przewidziany  umową  na  sprawdzenie  prawidłowości
wykonania  robót  oraz  potwierdzenie  zakończenia  robót  i
gotowości do odbioru końcowego, tj. 7 dni;

17.3.1.2. okres  przewidziany  umową  na  rozpoczęcie  czynności
odbiorowych, tj. 4 dni;

17.3.1.3. okres  przewidziany  umową  na  odbiór  końcowy  przedmiotu
umowy, tj. 10 dni;

17.3.1.4. okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w
trakcie czynności odbiorowych, tj. 7 dni;

17.3.1.5. okres przewidziany umową na odbiór robót mających na celu
usunięcie  stwierdzonych  w  przedmiocie  umowy  wad  oraz
podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, tj. 7 dni.

17.3.2. 30  %  wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy
pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady
będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z
tytułu  rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi obejmujący okres
przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi tj.
10 dni roboczych.

17.4. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
formie  gwarancji  bankowej,  gwarancji  ubezpieczeniowej,  dokument
zabezpieczenia należy  złożyć  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  przed podpisaniem umowy. 

17.5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina wpływu dokumentu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  na
adres wskazany w pkt 15.4, a nie data jego wysłania.

18. Istotne dla stron postanowienia

18.1  Załącznikiem  nr 5 do  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków
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zamówienia jest wzór umowy zawierający wszystkie ww. informacje.

19. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Wykonawcy nie przysługują w toku niniejszego postępowania, środki ochrony
prawnej. 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

20.1. 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: 

20.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd ROD Kalina
Lublin; dane adresowe: Ul. Zawilcowa 2 20-204 Lublin

20.1.2. 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.

20.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia.

20.1.4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

20.1.5. Z danych  osobowych  będziemy  korzystać  do  momentu  zakończenia
realizacji celu określonego w pkt 20.1.3 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.

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

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

20.1.8. Posiada Pani/Pan:

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

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

20.1.8.3. 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,

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

20.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

20.1.9.3. 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.

W załączeniu:
1. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór formularza ofertowego.
4. Wzór  oświadczenia   o  części  zamówienia,  której  wykonanie,  wykonawca  zamierza  powierzyć

podwykonawcom  oraz o firmach podwykonawców.
5. Wzór umowy.
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