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Informacje ogólne do postępowania przetargowego
na budowę
BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
ORAZ ROZBUDOWĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I INFRASTRUKTURY

Zamawiający:
Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 1
www.elektromontaz-lublin.pl

I.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – Roboty budowlane i towarzyszące na działce nr 41/2 i oraz na
działce drogowej nr 55/4 (ark.18, obręb 43 – Wrotków), w Lublinie, przy ul. Diamentowej 1
obejmujące:
1/ Budowę budynku produkcyjnego – hala dwunawowa o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 i
klasie odporności ogniowej „E”, konstrukcji żelazobetonowej, powyżej fundamentów
prefabrykowanej, z obudową z płyt warstwowych, ślusarki okiennej aluminiowej,
stropodachu w systemie izolacji odwróconej o konstrucji z dźwigarów sprężanych i blachy
trapezowej, odwadnianym systemem podciśnieniowym oraz posadzce przemysłowej,
wentylowane mechanicznie z rekuperacją (3 centrale wentylacyjne ze źródłem ciepła z
istniejącego węzła ciepła zdalaczynnego wraz z podkonstrukcją) oraz wyposażone w
instalację technologiczną sprężonego powietrza i wody:
•

•

jedna nawa o powierzchni użytkowej ok. 1769 m2 i wysokości do wierzchu attyki ok.
16,3 m, wyposażona w torowisko dla dwóch suwnic natorowych w układzie
tandemowym o łącznej nośności 40 t., długości ok. 83 m i rozpiętości 19 m oraz trzema
torowiskami dla przesuwnic, z poszyciem dachowym obciążonym warstwą balastową,
przygotowanym do monażu wytwórczej instalacji fotowoltaicznej;
druga nawa o powierzchni użytkowej ok. 1165 m2 i wysokości do wierzchu attyki ok.
10,3 m, wyposażona w torowisko suwnicy natorowej o jednym moście o nośności 5 t.,
długości ok. 55 m i rozpiętości 19 m, z poszyciem dachowym wykończonym warstwą
wegetacji ekstensywnej;

2/ Budynek biurowy dla ok. 80 pracowników biurowych z zapleczem administracyjnym dla ok.
25 osób personelu biurowego związaniego bezpośrednio z produkcją oraz zapleczem
socjalnym dla ok. 145 pracowników produkcyjnych, czterokondygnacyjny o powierzchni
użytkowej ok. 2056 m2, średniowysoki o kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i klasie odporności
ogniowej „B” wyposażony w instalację hydrantową, o konstrukcji żelazobetonowej,
częściowo prefabrykowanej i osłonowymi ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego
wykończonymi od zewnątrz BSO, ślusarką aluminiową wyposażoną w żaluzje fasadowe,
stropodachem z odwróconym układem warstw, częściowo z poszyciem przystosowanym do
montażu wytwórczej instalacji fotowoltaicznej i obciążonym warstwą balastową o
powierzchni ok. 510m2 , częściowo z poszyciem dostosowanym do budowy tarasu
rekreacyjnego o łącznej powierzchni ok. 132 m 2 (w tym z gretingiem o pow. ok. 64 m2 oraz
enklawami zieleni intensywnej o pow. ok. 68 m2) odwadnianym instalacją podciśnieniową.
Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, czteroprzystankowy w szybie żelazobetonowym
oraz dwie klatki schodowe, jedna obsługująca cztery kondygnacje, druga obsługująca dwie
kondygnacje będące wydzielonymi drogami ewakuacyjnymi. Ściany działowe gipsowo-
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kartonowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej, sufity podwieszane akustyczne, w
korytarzach i pokojach biurowych wykładzina podłogowa, w pomieszczeniach socjalnych i
sanitariatach płytki ceramiczne. Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną
wywiewną oraz instalację klimatyzacji, a także w instalację wewnętrzną wodociągową,
kanalizację sanitarną i grzewczą grzejnikową z wymiennikiem ciepła w oparciu o istniejący
węzeł cieplny.
3/ Budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym, wodociągowej z komorą hydroforową, centralnego ogrzewania i
ciepłej wody użytkowej, oświetlenia terenu.
4/ Budowę dróg i placów manewrowych dla ruchu średniociężkiego oraz stanowiskami
postojowymi dla samochodów o powierzchni ok. 2758 m2 , chodników z opaskami o
powierzchni ok. 1005 m2 , oraz przebudowa zjazdu z drogi publicznej na posesję
Zamawiającego dla ruchu średniociężkiego.
5/ Rozbudowę toru zewnętrznej suwnicy bramowej (nośność 35 t) na długości ok. 43 mb i
placu odkładczego w jej sąsiedztwie o powierzchni ok. 730 m2
6/ Budowę torów przesuwnic w świetle 3 bram wjazdowych do części produkcyjnej poza
obrysem budynku o łącznej długości ok 30 mb
7/ Ukształtowanie terenu zewnętrznego
8/ Rozbiórkę trzech istniejących budynków i instalacji na działce nr 41/2. (ark.18, obręb 43Wrotków)
Uwaga:

Z w/w zakresu robót został wyłaczony zakres prac związanych z branżą elektryczną, jak
poniżej:
a/ instalacje wewnętrzne: instalacja elektryczna wraz z fotowoltaiczną instalacją
wytwórczą, oraz instalacją teletechniczną.
b/ instalacje zewnetrzne: instalacja elektryczna wraz przyłaczem energetycznym i stacją
transformatorową, oraz instalacją teletechniczną.
Prace wyłączone z zamówienia Zamawiający zamierza wykonać przy pomocy własnych
sił i środków, w ścisłej koordynacji z Generalnym Wykonawcą, który zostanie
wybranym z niniejszym postępowaniu przetargowym.
Występujące w projekcie suwnice natorowe o udźwigu: 20t – (2 szt.) i 5t – (1 szt.)
oraz platformy transportowe /przesuwnice/ torowe przy 3 bramach zewnętrznych hali
będą samodzielnie zakupione i zamontowane przez Zamawiająceo na gotowych
torowiskach wykonanych przez Wykonawcę w procesie budowy hali przemysłowej.
Realizacja robót odbędzie się zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną
przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania Wykonawcy miejsca wywozu
nadwyżek ziemi z wykopów na swoim terenie w odległości do 1 km od placu
budowy.

II.

Termin wykonania przedmiotu umowy.
Przewiduje się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 września 2022 r
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III. Postanowienia wstępne.
1.

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o zasady przetargu
ograniczonego składającego się z dwóch etapów, zgodnie z treścią ogłoszenia
zamieszczonego
na
stronie
internetowej
www.elektromontaz-lublin.pl,
oraz
wywieszonego w siedzibie Spółki.

2.

W pierwszym etapie, którego celem jest kwalifikacja oferentów, przetarg jest
otwarty dla wszystkich, którzy spełniają wstępne kryteria i zgłoszą chęć uczestnictwa
wysyłając do Zamawiającego „Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym” (załącznik nr 1 do Specyfikacji) z podaniem wymaganych informacji o
swojej organizacji, jej zdolnościach i potencjale. Zamawiający wymaga od
potencjalnych oferentów doświadczenia w budowie obiektów
przemysłowych o
konstrukcji żelazobetonowej i budynków biurowych. W formularzu „Informacja o
potencjale organizacji Wnioskujacego” (załącznik nr 1 do Wniosku) należy podać
wykaz zrealizowanych robót podobnych do przedmiotu zamówienia z okresu ostatnich
5 lat, w tym minimum 3 roboty na kwotę co namniej 15 mln złotych każda potwierdzonych stosownymi referencjami.

3.

Zamawiający ustala termin przesłania Wniosków wraz z dokumentami wymaganymi
do pierwszego etapu przetargu na dzień 04.02.2020 r pocztą elektroniczną na adres
e-mail:
sekretariat@elektromontaz-lublin.pl lub poprzez tradycyjną przesyłkę
pocztową adresowaną na: Sekretariat Zarządu, Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., 20447 Lublin, ul. Diamentowa 1.

4.

W wyniku przeprowadzonego badania nadesłanych Wniosków Zamawiający dokona
wyboru Oferentów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postepowania.

5.

Zamawiający planuje zakończenie pierwszego etapu postępowania przetargowego do
dnia 08.02.2021r. Informacja o wyborze lub odrzuceniu Wniosku zostanie wysłana
poprzez pocztę e-mail do każdego z Wnioskujących, bez ujawniania danych
dotyczących innych uczestników postępowania.

6.

Drugi etap przetargu dotyczył będzie tylko zakwalifikowanych Oferentów, którym
zostanie udostępniona pełna dokumentacja przegargowa a cała komunikacja i
ewentualne wyjaśnienia będzie odbywać się w oparciu o pocztę e-mail.

7.

Kluczowym wymaganiem postawionym dla każdego z oferentów zakwalifikowanych do
drugiego etapu przetargu jest akceptacja wszystkich warunków zamieszczonych w
specyfikacji istotnych zarunków zamówienia oraz w
pozostałych dokumentach
przetargowych, jako wyłączną podstawę przetargu.

8.

Konieczna jest wizja lokalna placu budowy i jego otoczenia na koszt i ryzyko Oferenta,
po uprzednim uzgodnieniu terminu (informacji w tej sprawie udzielać będzie: Mirosław
Wójcik, tel. 722 202 245, e-mail: m.wojcik@elektromontaz-lublin.pl )

9.

Okres gwarancyjny wynosi 60 - miesięcy od dnia odbioru całości robót.

10. Kwota
zabezpieczenia
wykonania
zaakceptowanej kwoty brutto oferty.

przedmiotu

zamówienia

wynosi

10%

11. Minimalna kwota ubezpieczenia OC dla oferenta zakwalifikowanego do skladania ofert
– wynosi 5 000 000 zł.
12. Oferentem, w rozumieniu Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jest
prowadzący działalność gospodarczą podmiot składający ofertę samodzielnie albo
konsorcjum dwóch takich podmiotów składające ofertę po uprzednim zawarciu umowy
konsorcjum.
13. Podmioty, które wspólnie ubiegają się o zamówienie i składają ofertę jako konsorcjum,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zamawiający może domagać się od każdego z
członków konsorcjum realizacji całości zamówienia niezależnie od tego, jaką część
zamówienia mają zrealizować poszczególni członkowie konsorcjum zgodnie z umową
konsorcjum, oraz niezależnie od tego, w jakim stopniu poszczególni członkowie
konsorcjum wypełnili swoje zobowiązania.
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14. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IV Dodatkowe informacje do postepowania przetargowego
Jako załacznik do powyższych ogólnych informacji o przetargu Zamawiający załączył
opracowanie graficzne w postaci rysunku z projektu koncepcyjnego, który przedstawia
przedmiot zamówienia do niniejszego postępowania przetargowego.

Załaczniki do opracowania:

1/ Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (zał nr 1 do SIWZ)
2/ Informacja o potencjale organizacji Wnioskujacego (zał nr 1 do Wniosku)
3/ Warunki polisy OC (zał nr 2 do SIWZ) – wymagane przy II – etapie przetargu
4/ Rysunek (Widok z powietrza) – Koncepcja budynku przemysłowego z zapleczem
administracyjno-socjalnym.
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM
który składa się z dwóch etapów:
Etap I - Oferent proszony jest wyłącznie o złożenie dokumentów podmiotowo-formalnych
Etap II –Zaproszenie do złożenia oferty, tylko dla wybranych Oferentów zakwalifikowanych
w I etapie prowadzonego postępowania

Zamawiający:

ELEKTROMONTAŻ-Lublin Sp. z o.o.
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 1
NIP 9462391494
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu ograniczonego na:
„Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudową
urządzeń technicznych i infrastruktury”
my niżej podpisani:
………………………………………..……………………….………….………………….….
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………….……………..………………….………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..….…
(nazwa/firma, dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty praz podmioty występujące wspólnie
należy podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

składamy niniejszy Wniosek o dopuszczenie do udziału w ww. przetargu, wraz z załącznikiem nr
1 do Wniosku „Informacja o potencjale organizacji Wnioskującego”
OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania jest:

………………………………………………..…………………………………………………..…………
…………………………………………………..……………………………………………….…………..
……………………………………………………….………………………………….…….……………..
( wypełniają jedynie Oferenci składający wspólną ofertę )
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Załącznik Nr 1 do Wniosku
UWAGA : wszystkie strony niniejszego formularza (a nie tylko ostatnia)
wymagają podpisu Osoby upoważnionej do złożenia oferty

INFORMACJA O POTENCJALE ORGANIZACJI WNIOSKUJĄCEGO
Zamawiający:

ELEKTROMONTAŻ-Lublin Sp. z o.o., ul. Diamentowa1, 20-447 Lublin
Wnioskujący:
Nazwa i siedziba wnioskującego Oferenta/Wykonawcy ,albo
Nazwa i siedziba wnioskującego Lidera Konsorcjum oraz nazwa i siedziba Partnera w Konsorcjum:
……………..……………………………………………………………..………..……………………………………………..………...……………
…….……..……………………………………………………………………………………………………………………….……………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedkładamy poniżej / w załączeniu* informację w formie tabelarycznej o dotychczas
zrealizowanych przez nas robotach o podobnym względem przedmiotu zamówienia charakterze,
technologii i wielkości projektach, umożliwiającą dokonanie oceny naszego doświadczenia w
oparciu o rodzaj, ilość, wartość, jakość, wszechstronność i terminowość zrealizowanych robót .
I. Doświadczenie zawodowe w wykonaniu robót o podobnym charakterze, technologii i
wielkości – (Należy podac dane z ostatnich 5-lat, w tym minimum 3 podobne roboty o wartości min.
15 mln złotych każda, potwierdzone stosownymi referencjami.)
(w przypadku konsorcjum należy uwzględnić doświadczenie Lidera Konsorcjum i Partnera w Konsorcjum)

L.p.

Nazwa kontrahenta

Wartość
netto
wykonanych
robót

Charakterystyka ogólna
wykonanych robót (rodzaj
robót, rozwiązania techniczne)

Okres
realizacji
robót
(od – do)

Potwierdzenie
terminowości/
wskazanie
przyczyn
opóźnień

Potwierdzenie
jakości/ wskazanie
rodzaju i przyczyn
wad, istotnych
usterek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

W załączeniu przedkładamy* / nie przedkładamy * referencje (-ji) w tym zakresie.

II. Informacje o potencjale wykonawczym i sytuacji finansowej Wnioskującego
A. Potencjał wykonawczy Oferenta */ Lidera Konsorcjum *
a) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018

……..……………..…… zł

b) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2019

………....……..……… zł

c) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2020

……..……….………… zł

B. Sytuacja finansowa Oferenta */ Lidera Konsorcjum *
a) wynik finansowy w roku 2018

……………..…….………… zł

b) wynik finansowy w roku 2019

……………..…...….……… zł

c) wynik finansowy w roku 2020

…………………...………… zł

d) aktualna zdolność kredytowa

……………………………….. zł

W przypadku złożenia Oferty przez Konsorcjum:
C. Potencjał wykonawczy Partnera w Konsorcjum
a) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018

…………..…………… zł

b) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2019

…………....………… zł

c) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2020

……….......………… zł

D. Sytuacja finansowa Partnera w Konsorcjum
a) wynik finansowy w roku 2018

…………………..………… zł

b) wynik finansowy w roku 2019

…………………....……… zł

c) wynik finansowy w roku 2020

……………………..……… zł

d) aktualna zdolnośc kredytowa

………………………………. zł

* niewłaściwe skreślić

Miejscowość .................................... dnia ...............................

............................................................................................................................
/podpisy upoważnionych przedstawicieli/
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(Załącznik poniższy został dołaczony tylko w celach informacyjnych)
Załącznik nr 2
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warunki polisy OC (do II-Etapu przetargu)
1.

Przedłożona wraz z ofertą polisa powinna potwierdzać, że Oferent jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej nie
musi być tożsama z pełnym zakresem działalności ujawnionym w rejestrze firmy
Oferenta. Wystarczy, że posiadane ubezpieczenie odnosi się do faktycznie
wykonywanej przez firmę działalności. Przedmiotem badania przez Zamawiającego
będzie ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

2.

Przedłożona wraz z ofertą polisa OC powinna być opłacona najpóźniej w ostatnim
dniu przed dniem upływu terminu składania ofert. Późniejsze opłacenie polisy nie
będzie uznane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu przetargowym, nawet
- jeśli w świetle obowiązujących przepisów prawa - polisa ubezpieczeniowa za zgodą
ubezpieczyciela może zostać przez Oferenta opłacona później, a
ochrona
ubezpieczeniowa danego Oferenta obowiązuje w dniu składania ofert. Oznacza to,
że jako opłacona nie będzie uznana przez Zamawiającego polisa, której termin
płatności jest odroczony i upływa po terminie składania ofert, z zastrzeżeniem
warunku w punkcie 3. (poniżej).

3.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa przewiduje rozłożenie zapłaty kwoty
ubezpieczenia na raty, Zamawiający żąda opłacenia jedynie tych składek, które
stały się wymagalne do ostatniego dnia przed dniem upływu terminu składania
ofert, a gdyby w tym terminie ani jedna składka nie była wymagalna przez
ubezpieczyciela – Zamawiający pomimo tego żąda potwierdzenia opłacenia
pierwszej składki od Oferentów składających oferty w przetargu.

4.

Przed zawarciem umowy, wybrany w przetargu Oferent/Wykonawca jest
zobowiązany potwierdzić opłacenie wszystkich składek, których termin płatności
przypadł pomiędzy terminem składania ofert a dniem podpisania umowy.

5.

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Oferent
załączy do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek
(np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

6.

Wymagana przez Zamawiającego minimalna wartość polisy OC w zakresie
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – od wszystkich Oferentów na
dzień składania ofert: 5 000 000 zł (pięć milionów złotych).

7.

Od Wykonawcy (Oferenta wybranego w przetargu) Zamawiający przed podpisaniem
umowy wymaga, aby przedkładana polisa OC w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienia zawarta była co najmniej do dnia 30.09 2022 r.

8.

Wykonawca (Oferent wybrany w przetargu) przed podpisaniem umowy składa na
piśmie oświadczenie, że zobowiązuje się do utrzymania nieprzerwanej ochrony
ubezpieczeniowej na podstawie polisy (polis) OC na kwotę 5 000 000 zł (pięciu
milionów złotych) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
okresie od dnia zawarcia umowy do dnia oddania zrealizowanych obiektów do
użytkowania, także wtedy, gdy oddanie to nie nastąpi do końca 30.09.2022r.

9.

W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, wymagania powyższe spełnić musi
spełnić odrębnie zarówno Lider Konsorcjum, jak i Partner w Konsorcjum.
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