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w przetargu nieograniczonym 

 

na budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka 

 

 

Zamawiający:  Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 

 Elizówka 65  21-003 Ciecierzyn 

 tel: 81 756-39-30   fax: 81 756-39-31 

 e-mail: info@elizowka.pl 

    Internet: www.elizowka.pl 

 

 

I. Określenie i opis przedmiotu zamówienia. 

 

Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane i towarzyszące na działkach nr 100/72 i 100/74 

w obrębie Rynku Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujące: 

1) budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym na terenie Rynku 

Elizówka o powierzchni zabudowy 4706,98m², kubaturze 51252,16m3,  

2) budowę placów i dojazdów przy w/w hali h o powierzchni 5768,59 (kostka betonowa), 

3) urządzenie projektowanych terenów zieleni przy hali (2194,81 m2),  

4) rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz systemu monitoringu i sygnalizacji 

pożaru. 

Przedmiotem zamówienia jest także przeniesienie odpowiedniego fragmentu istniejącego ogrodzenia.  

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.  

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy. 

a) na  dzień  15 kwietnia 2020 roku stopień zawansowania  minimum 70%.  

b) na dzień 30 czerwca 2020 roku stopień zawansowania 100%. 

 

III.  Postanowienia wstępne. 

1. Przystępujący do przetargu Oferent akceptuje wszystkie warunki zamieszczone w niniejszej 

specyfikacji oraz w  pozostałych dokumentach przetargowych, jako wyłączną podstawę 

przetargu. Przetarg jest otwarty dla wszystkich Oferentów, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w 

przetargu, w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz 

w prasie (dzienniku ogólnopolskim, lokalnym) na zasadzie równoprawności; Oferent nie może 

być jednak powiązany w jakikolwiek sposób z Firmą, która wykonała projekt na rzecz 

Zamawiającego.  

2. Do niniejszego postępowania przetargowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia               

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

3. Od uczestników przetargu oczekuje się dokładnego zapoznania z dokumentami przetargowymi 

i  złożenia wymaganych w nich informacji. Złożenie oferty, która nie będzie zawierać 

wymaganych informacji i dokumentów (przy dopuszczonej niniejszą specyfikacją możliwości ich 

uzupełnienia), skutkować będzie jej odrzuceniem z postępowania przetargowego. 

4. Umowa (kontrakt) z wybranym Oferentem zostanie zawarta zgodnie z treścią wybranej oferty 

oraz projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

5. Oferent wskaże Podwykonawców, którym zamierza podzlecić część robót. Przed podpisaniem 

umowy wskazani Podwykonawcy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zmiana 

Podwykonawcy po zawarciu umowy musi każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zaakceptowani Podwykonawcy nie będą mogli podzlecać powierzonych im przez Generalnego 

Wykonawcę fragmentów robót ani w całości, ani w części. Wybrany Oferent jako Generalny 

Wykonawca nie będzie mógł podzlecić całości robót. 

6. Po otwarciu ofert, Zamawiający ma prawo najpóźniej do piątego dnia roboczego od dnia otwarcia 

ofert wezwać do złożenia wyjaśnień i zajęcia stanowiska (wraz z uzasadnieniem) każdego 
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Oferenta składającego ofertę, w   stosunku, do której Zamawiający ma istotne wątpliwości w 

zakresie doświadczenia, potencjału wykonawczego, wiarygodności finansowej co najmniej 

jednego z Podwykonawców wskazanych przez danego Oferenta. Wezwanie powinno zawierać 

sprecyzowaną wątpliwość Zamawiającego i przynajmniej zwięzłe uzasadnienie przyczyn tej 

wątpliwości. Wezwanie jest przekazywane w formie e-mail lub fax. Po otrzymaniu wezwania 

Oferent ma prawo do złożenia wyjaśnień oraz wyrażenia wynikającego z tych wyjaśnień 

stanowiska (wraz z uzasadnieniem) stwierdzającego brak zmian albo zmianę w zakresie 

Podwykonawców. Wyjaśnienia i zajęcie stanowiska (wraz z uzasadnieniem) muszą być złożone w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zawezwania. W przypadku nie złożenia w tym terminie 

wyjaśnień i stanowiska Oferenta (wraz z  uzasadnieniem) oferta zostanie odrzucona. W 

przypadku nie uznania przez Zamawiającego złożonych wyjaśnień i stanowiska (wraz z 

uzasadnieniem) za wystarczające do pozytywnej oceny doświadczenia lub potencjału 

wykonawczego lub wiarygodności finansowej co najmniej jednego z Podwykonawców 

wskazanych przez danego Oferenta, oferta zostanie odrzucona. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, 

przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w/w umowie. 

8. Potencjalny Oferent może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące dokumentów 

przetargowych, po uprzednim zwróceniu się w tej sprawie na piśmie lub drogą elektroniczną na 

dres email info@elizowka.pl  do Zamawiającego, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem 

składania ofert. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią zapytania oferenta zostaną  

umieszczone na stronie internetowej owww.elizowka.pl w zakładce przetargi, wraz z treścią 

zapytania, z tym że bez ujawniania autora zapytania. 

9. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może dokonać zmian i uzupełnień 

w  dokumentach przetargowych, zawiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów W 

takim przypadku Zamawiający może przesunąć ostateczny termin składania ofert, o czas 

niezbędny dla uwzględnienia przesłanych zmian i uzupełnień, umieszczając taką informacje na 

stronie www.elizówka.pl w zakładce przetargi. 

10. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych 

przez niego ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum dwóch podmiotów, 

przy czym, jeżeli w  ramach przedmiotowego przetargu co najmniej jeden z tych podmiotów 

złoży jednocześnie ofertę samodzielnie lub w ramach innego konsorcjum, wszystkie oferty z 

udziałem co najmniej jednego z tych podmiotów zostaną odrzucone. Złożenie oferty przez 

Oferenta, który jest jednocześnie Podwykonawcą w innej ofercie, spowoduje odrzucenie oferty 

złożonej przez Oferenta i dopuszczenie do dalszej oceny oferty, w którym jest on 

Podwykonawcą. 

11. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ustaleń w punkcie 6. powyżej. 

12. Jakiekolwiek działania ze strony któregokolwiek Oferenta mogące wpłynąć na proces 

rozpatrywania ofert mogą spowodować odrzucenie jego oferty. 

13. Przystępujący do przetargu Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 

200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na rachunek Zamawiającego PKO S.A. 

I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716 lub w postaci poręczenia bankowego, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej. Nie będzie możliwe wniesienie wadium w kasie 

Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wniesienie wadium przez 

jednego z konsorcjantów Zamawiający uznaje za wystarczające. 

14. Możliwa jest wizja lokalna placu budowy i jego otoczenia na koszt i ryzyko Oferenta, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu (informacji w tej sprawie udzielać będą Janusz Maziarz, tel. 

601334793, e-mail: techniczny@elizowka.pl   

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

16. Kwota zabezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 10% zaakceptowanej kwoty 

brutto oferty. 

17. Odszkodowanie umowne za opóźnienie robót lub usuwania wad i usterek wynosi 3.000 zł za 

każdy dzień zwłoki.  

18. Odszkodowanie umowne dla Zamawiającego za odstąpienie przez niego od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca wynosi 20% zaakceptowanej kwoty brutto oferty. 

19. Odszkodowanie umowne dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający wynosi 20% zaakceptowanej 

kwoty brutto oferty. 

20. Odszkodowanie umowne dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający wynosi 20% zaakceptowanej kwoty brutto oferty. 

21. Minimalna kwota ubezpieczenia OC Wykonawcy  wynosi 5.000.000 zł PLN. 

22. Termin udostępnienia placu budowy:  1–dzień po podpisaniu umowy z oferentem.  

http://www.elizowka.pl/
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23. Językiem obowiązującym przez czas trwania umowy (kontraktu) będzie język polski. 

24. Waluta kontraktu: PLN (złoty polski). 

25. Rządzące prawo: polskie. 

26. Oferentem, w rozumieniu niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest 

prowadzący działalność gospodarczą podmiot składający ofertę samodzielnie albo konsorcjum 

dwóch takich podmiotów składające ofertę po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum. 

27. 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.  

28. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

 

IV.  Opis i sposób przygotowania oferty. 

1. Oferta zostanie sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej 

specyfikacji.  

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagane warunki 

zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych lub nie spełniających 

wszystkich wymaganych warunków. 
3. Cena oferty zawierać będzie podatki i wszystkie opłaty obowiązujące na 15 dni przed 

ostatecznym terminem składania ofert i będzie podana jako cena netto i cena brutto. Pozycje 
przedmiaru lub przedmiaru zamiennego  nie wypełnione w  kosztorysie ofertowym nie będą przez 
Zamawiającego opłacone. Stawki i ceny jednostkowe oraz ogólna wartość oferty zostanie podana 
w złotych polskich. Układ tabel i numeracja poszczególnych pozycji zgodna z przedmiarem robót. 
Dopuszcza się zmiany przedmiaru w przypadku zaproponowania przez oferenta zamiennych 
rozwiązań technicznych. 

4. Oferenci dostarczą Zamawiającemu informacje dotyczące zdolności Oferenta do zrealizowania 
zamówienia. W szczególności wymaga się od Oferenta przedstawienia wiarygodnych danych 
dotyczących zrealizowanych robót budowlanych o podobnym charakterze, technologii i wielkości 
(muszą obejmować budowę hal), wielkości produkcji budowlanej oraz wyników finansowych za 
ostatnie 3 lata (2016, 2017, 2018). 

5. Oferent załączy do swojej oferty oryginały wszystkich wymaganych dokumentów.  

W przypadku, gdyby Oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu (nie dotyczy 

dokumentów, których wymagany jest oryginał), powinna być ona potwierdzona  za zgodność z 

oryginałem przez organ reprezentujący Oferenta lub osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

6. Każdy Oferent przedstawia ofertę opracowaną zgodnie z zasadami i informacjami podanymi  

w dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być jednoznacznie sformułowana.  

7. Druk „OFERTA” (formularz ofertowy) i 3 formularze – załączniki do oferty, projekt aktu umowy 

muszą być podpisane na każdej stronie, a wszystkie pozostałe strony oferty – w tym załączniki – 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniesie zmiany, powinny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na 

adres Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: „Przetarg 

nieograniczony na budowę hali handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym Nie 

otwierać przed dniem 27 sierpnia 2019 r., godz. 11.30”. Na kopercie należy umieścić nazwę i 

adres pocztowy Oferenta. 

10. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim i wycenione w polskiej walucie. 

 

 

V.  Termin składania ofert. 

1. Oferty można składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, tj.: Lubelski Rynek 

Hurtowy S.A. –w Elizówce (Sekretariat Zarządu), adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30. Oferty otrzymane po 

tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 
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VI.  Zawartość oferty. 

Oferta składana przez uczestnika przetargu powinna w całości odpowiadać 

wymaganiom przetargowym i zawierać: 

1. Podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Oferenta, tj.: 

a) oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania, 

b) dokument potwierdzający nadanie NIP, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 

c) należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia 

umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Cenę wykonania przedmiotu umowy w kwocie netto i brutto oraz wyceniony przedmiar robót. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie zamiennego kosztorysu ofertowego wykonanego przez Oferenta 

w zakresie: robót budowlanych hali i segmentu administracyjno-biurowego oraz konstrukcji 

nawierzchni placów utwardzonych (przedmiar branży budowlanej -  roboty budowlane dział 

2,3,4) pod warunkiem wykazania, że zastosowane rozwiązania techniczne przyniosą 

oszczędności i nie zwiększa kosztów eksploatacji obiektu w stosunku do rozwiązań pierwotnych.   

UWAGA: Zastosowanie kosztorysu zamiennego nie zwalnia oferenta z wyceny 

pierwotnego przedmiaru robót. 

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu zamiennego Wykonawca na swój 

koszt wykona dokumentację projektową dotyczącą zastosowanych rozwiązań zmiennych. 

Ze względu na przejrzystość dokumentów wymagana jest jednakowa forma wszystkich części 

wypełnionego przedmiaru tak w stosunku do Generalnego Wykonawcy, jak i Jego 

Podwykonawców. 

4. Informację o dotychczas zrealizowanych przez Oferenta obiektach budowlanych o podobnym 

charakterze, technologii i wielkości (obejmującą budowę hal), umożliwiającą dokonanie oceny 

ilości, jakości, wartości, wszechstronności i terminowości wykonanych robót budowlanych. 

Pożądane są referencje wystawione dla Oferenta w tym zakresie. 

5. Zestawienie Podwykonawców, którym Oferent zamierza podzlecić część robót wraz z informacją o 

zakresie podzlecanych robót, sporządzoną w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

zakresu robót planowanych do podzlecenia poszczególnym Podwykonawcom.  

6. Opis dotychczasowego doświadczenia Podwykonawców w realizacji robót o podobnym 

charakterze, technologii i wielkości w stosunku do robót planowanych do podzlecenia im przez 

Oferenta (przy ocenie zostanie uwzględnione doświadczenie jedynie w zakresie robót 

planowanych do podlecenia). Pożądane są referencje wystawione dla Podwykonawców w 

zakresach odpowiadających tej części robót, jaka jest planowana do zlecenia im przez Oferenta 

jako Generalnego Wykonawcę. 

7. Informację o wartości wykonanych robót budowlanych i wynikach finansowych Firmy Oferenta. 

8. Potwierdzenie Banku finansującego o aktualnej zdolności kredytowej Oferenta, wystawione nie 

wcześniej niż 15.07.2019 roku , zawierające w szczególności kwotę potencjalnego kredytu dla 

Oferenta wyrażoną w PLN. 

9. Oświadczenia w druku oferty i 3 załącznikach do niej (Zał. nr 3 do specyfikacji). 

10. Dowód wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), a w 

przypadku formy innej niż gotówka – oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej lub dokumentu potwierdzającego udzielone poręczenie bankowe. Jeżeli 

wadium wniesiono w pieniądzu, wymagana jest informacja o numerze konta bankowego, na 

które wadium ma być zwrócone przez Zamawiającego.  

11. Parafowany na wszystkich stronach projekt aktu umowy, według Załącznika nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. Wymagane jest, aby popisane na wszystkich stronach i załączone zostały również 

załączniki nr 1, 2 i 5 do aktu umowy.  

12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych omyłek w 

wycenie dokonanej w wycenionym przedmiarze robót oraz innych oczywistych omyłek w ofercie 

albo oświadczenie o  braku takiej zgody (stosownie do podjętej przez Zamawiającego decyzji o 

wyrażeniu zgody albo oświadczeniu o braku zgody, decyzję tę podejmuje Oferent).  

13. Polisę odpowiedzialności cywilnej, spełniającą warunki wymienione w Załączniku nr 2 do 

niniejszej specyfikacji wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.  

14. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum: 

a)  umowę konsorcjum – zgodnie z projektem umowy w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji 

lub inną umowę konsorcjum na warunkach równoważnych do tego projektu oraz – jeżeli zostały 
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zawarte – aneksy do umowy konsorcjum (umowa konsorcjum i ewentualne aneksy muszą 

zostać złożone w oryginale, pod rygorem odrzucenia oferty); 

b) informację o zakresie robót poszczególnych Stron Konsorcjum, sporządzoną w sposób 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację zakresu robót planowanych do realizacji przez Lidera 

Konsorcjum i Partnera w Konsorcjum. 

 

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wymagane jest złożenie dokumentów / informacji 

dla każdego z członków konsorcjum – dotyczy to informacji i dokumentów wymienionych w punkcie 1 

(a, b, d), 3, 6, 7, 12 oraz w punkcie 8 - w zakresie załącznika nr 3 do oferty. 

 

        W przypadku złożenia oferty, w tym prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty 

wraz z  podpisanymi załącznikami do oferty, przy braku dokumentów jednego lub więcej dokumentów 

wymienionych w  punkcie 1 litera b) i d), punkcie 7, punktach 9 -12 i w przypadku konsorcjum – 

także punkcie 13 litera b) Zamawiający najpóźniej 2 dnia roboczego od dnia otwarcia ofert wezwie 

Oferenta, telefoniczne lub za pośrednictwem faksu lub e-maila, do ich uzupełnienia w terminie 4 dni 

roboczych od dnia otwarcia ofert. W przypadku uchybienia tego terminu oferta zostaje odrzucona. 

 

W przypadku braku informacji/oświadczeń/dokumentów wymienionych w jednym lub więcej 

spośród punktów: 1. litera a) i c), 2-6, 8 i w przypadku konsorcjum – także punkcie 13 litera a) 

Zamawiający informuje, że nie będzie się zwracał o ich uzupełnienie i oferta wówczas zostanie 

odrzucona. 

 

 

VII.  Ważność ofert  

 

Zamawiający będzie rozpatrywać tylko oferty ważne (nie odrzucone). Aby oferta została uznana za 

ważną musi spełniać następujące warunki: 

 

1. Oferta musi być złożona na piśmie w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik 

do niniejszej specyfikacji, wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta. W  przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, upoważnienie do złożenia oferty musi 

wynikać z umowy konsorcjum. 

4. Oferta nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji. 

5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji. 

6. Oferta nie może posiadać oczywistych omyłek, a w razie ich wystąpienia, w tym w zakresie 

wyceny – następuje ich poprawienie przez Zamawiającego, jeżeli w ofercie Oferent wyraził na to 

zgodę. 

7. Zasady poprawiania przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych są następujące: 

a) W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

− jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i liczby jednostek 

miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową, 

− jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada 

dokonanemu obliczeniu ceny. 

b) W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

− jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

− jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

− jeżeli ani cena za część zamówienia, podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 

zamówienia wyrażone słownie. 
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Zamawiający poprawiając omyłki, o których mowa powyżej, uwzględnia konsekwencje finansowe 

dokonanych poprawek. 

 

 

VIII. Otwarcie ofert i kryteria oceny. 

1. Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11.45 w sali 

konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. Na komisyjnym otwarciu ofert 

mają prawo być obecni, bez osobnego powiadomienia, przedstawiciele Oferentów, którzy 

w ustalonym terminie złożyli swoje oferty. 

2. W przypadku zmiany terminu składania ofert, Zamawiający poda  na stronie www.elizowka.pl  w 

zakładce przetargi uaktualnione terminy składania i otwarcia ofert. 

3. W trakcie otwierania ofert zostaną podane: 

− nazwa Oferenta, 

− wartość oferty. 

4. Ocena ofert nastąpi w ciągu 40 dni od daty otwarcia ofert. 

5. Informacje związane z badaniem ofert nie mogą być ujawnione komukolwiek nie związanemu z 

tym badaniem. 

6. Oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe zostaną poprawione przez Zamawiającego pod 

warunkiem wyrażenia na to zgody przez Oferenta.  

W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i jednoczesnego braku oświadczenia o wyrażeniu 

zgody Oferenta na ich poprawienie, oferta taka zostanie odrzucona. 

7. Informacje o dokonanych poprawkach Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim, którzy 

złożyli oferty i ich oferty nie zostały odrzucone. 

8. Oferty spełniające wyżej opisane warunki (określone w części IV. - VII.) zostaną, z 

zastrzeżeniem zasady określonej w części VIII. pkt. 9, poddane ocenie indywidualnej a następnie 

łącznej przez Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej według następujących 

kryteriów: 

− za zaproponowaną cenę ustala się przy ocenie punktację z przedziału 0-75 punktów (oznacza to 

wagę kryterium cenowego 75 % i kryteriów poza cenowych 25%), najtańsza oferta albo jedyna 

nie odrzucona oferta otrzymuje 75 punktów,  

− za doświadczenie, tj. doświadczenie Oferenta i wskazanych przez niego Podwykonawców w 

realizacji obiektów budowlanych o  podobnym charakterze, technologii i  wielkości (obejmujące 

budowę hal), ustala się przy ocenie punktację z  przedziału 0-15 punktów (im lepsza oferta przy 

tych kryteriach, tym więcej punktów), 

− za potencjał wykonawczy oraz wiarygodność finansową Oferenta ustala się przy ocenie punktację 

z przedziału 0-10 punktów (im lepsza oferta przy tych kryteriach, tym więcej punktów). 

9. Ilość punktów przyznanych przez Komisję Przetargową stanowić będzie suma średnich 

arytmetycznych punktów przyznanych przez Przewodniczącego i poszczególnych 
Członków Komisji Przetargowej za poszczególne kryteria oceny, z zastrzeżeniem zasady 
określonej w części VIII. pkt. 9. 

10. Po dokonaniu oceny ofert Komisja Przetargowa dokona wyboru Wykonawcy zamówienia i wybór 

przedstawi do zatwierdzenia Zarządowi Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Rekomendowanym 

Wykonawcą, z  zastrzeżeniem zasady określonej w punkcie 11., jest Oferent, który otrzyma 

najwyższą ilość punktów, przy  czym do uzyskania rekomendacji wymagana jest minimalna ilość 

przyznanych punktów równa 85 (osiemdziesiąt pięć) na 100 możliwych. 

11. W przypadku oceny jedynej nie odrzuconej oferty rekomendowanym Wykonawcą jest Oferent, 

który otrzymał co najmniej 85 (osiemdziesiąt pięć) punktów na 100 możliwych. 

http://www.elizowka.pl/
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12. Ocena i rekomendacja jest dokonywana niezależnie od ilości ofert nie odrzuconych, z 

zastrzeżeniem zakończenia przed rekomendacją oceny wszystkich ofert przeprowadzonej zgodnie 

z SIWZ. 

13. Zamawiający w przypadku złożenia przez Oferenta zamiennego kosztorysu ofertowego 

zastrzega sobie prawo do  skorzystania z opinii zewnętrznych ekspertów do oceny 

zawartych rozwiązań technicznych. W przypadku pozytywnej oceny zastosowanych 

zamiennych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Oferenta zostaną one 

uwzględnione. W przypadku negatywnej opinii Oferent zostanie wezwany do 

uzupełnienia przedmiaru i złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.      

14. Zamawiający nie jest zobowiązany do wybrania oferty o najniższej cenie, jedynej nie odrzuconej 

oferty, oferty o najwyższej ilości punktów, ani do wybrania jakiejkolwiek oferty. 

15. Zamawiający nie będzie zobowiązany do podania wyników punktacji ani powodów dokonanego 

przez Komisję Przetargową wyboru, jak też do prowadzenia dyskusji czy też korespondencji z 

uczestnikami przetargu na ten temat. 

 

IX.  Warunki zawarcia umowy. 
 

1. Zamawiający ogłosi wynik przetargu najpóźniej w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert. W ciągu 

2 dni roboczych od ogłoszenia wyniku Zamawiający powiadomi uczestników o tym wyniku 

poprzez umieszczenie informacji na stronie www.elizówka.pl  w zakładce przetargi. Informacja 

o  wyniku przetargu będzie również dostępna w  sekretariacie Zarządu Zamawiającego. Podstawą 

do zawarcia umowy będzie projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający jednocześnie z zawiadomieniem Oferenta o akceptacji jego oferty przesyła mu 

umowę w formie podanej w dokumentach przetargowych. 

3. W ciągu 3 dni od daty otrzymania umowy Oferent, który wygrał przetarg winien umowę podpisać i 

zwrócić niezwłocznie Zamawiającemu, wraz z wymaganym zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w środkach pieniężnych, 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie to pozostaje u 

Zamawiającego przez cały okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. W przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę bez winy 

Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz 

Zamawiającego.  

5. Nie spełnienie warunku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny oferty brutto lub nieodesłanie podpisanej przez Oferenta wygrywającego przetarg 

umowy we wskazanym terminie spowoduje anulowanie decyzji o przyznaniu zamówienia i 

przepadek wadium. W takim przypadku Zamawiający może przystąpić do udzielania zamówienia 

następnemu w kolejności Oferentowi i wówczas obowiązują go takie same zasady przed 

zawarciem umowy. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia umowy ani z pierwszym, ani z 

drugim co do kolejności Oferentem, Zamawiający nie przystąpi do zawarcia umowy z trzecim co 

do kolejności Oferentem. 

6. Treść zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji 

bankowych musi zostać wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego. Oferent, któremu 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienie, zobowiązuje się do wprowadzenia żądanych przez 

Zamawiającego zmian w treści dokumentu. Treść gwarancji musi spełniać przede wszystkim 

warunki: 

a)  z treści dokumentu musi wynikać, że: 

-   gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie, 

-  zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy z włączeniem kar umownych, 

-    żadna zmiana warunków umowy, której dotyczy gwarancja nie uwalnia Gwaranta od 

odpowiedzialności wynikającej z gwarancji; 

      b)   w treści dokumentu nie mogą znaleźć się zapisy: 

-  wprowadzające zasadę, że kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania 

przedmiotu kontraktu, 

-  uzależniające wypłatę z gwarancji od dostarczenia Gwarantowi oświadczenia, że żądana 

kwota jest bezsporna, 

-   uzależniające dopuszczalny termin złożenia przez Beneficjenta wezwania do zapłaty od daty 
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powstania należności. 

7. W przypadku przedłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres, o który przedłużony został termin 

realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu stosownego 

dokumentu najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu 

stosownego dokumentu w w/w terminie, aneks nie zostanie zawarty i zastosowanie będą miały 

zapisy dotyczące kar umownych. 

8. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w środkach pieniężnych, na jego poczet zaliczone 

zostaje uprzednio wpłacone wadium w wysokości 200.000,00 zł, a Oferent pozostałą część 

zabezpieczenia dopłaca w terminie wymienionym w pkt. 3. 
  

 

X.  Ustalenia końcowe. 
 

1. Zwrot wadium, z zastrzeżeniem pkt 2, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku 

przetargu na konto wskazane przez Oferenta, a w przypadku braku jego wskazania do dnia 

ogłoszenia wyniku przetargu, Zamawiający dokona zwrotu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku przez Oferenta – jako rachunku właściwego do zwrotu wadium. 

2. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli: 

− Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia – w ciągu 5 dni roboczych od 

unieważnienia, 

− Oferent wycofał ofertę przed terminem składania ofert – w ciągu 5 dni roboczych od 

wycofania oferty, 

− oferta została odrzucona – w ciągu 5 dni roboczych od odrzucenia oferty, 

− upłynął termin związania ofertą – w ciągu 5 dni roboczych od upływu tego terminu, 

− zawarto umowę z wybranym Oferentem i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 

umowy. 

3. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

4. Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, 

Zamawiający może przystąpić do udzielania zamówienia następnemu w kolejności Oferentowi. 

5. Każde zapytanie, bądź wniosek ze strony uczestnika przetargu w okresie jego przeprowadzania 

powinny być złożone w formie pisemnej lub faksem/mailem. Zamawiający, jeżeli uzna to za 

zasadne, udzieli odpowiedzi, a  jej odpis zostanie umieszczony na stronie internetowej 

www.elizowka.pl w zakładce przetargi. Jeżeli Zamawiający nie udzieli żadnej odpowiedzi, warunki 

przetargu pozostaną niezmienione. 

6. Wszyscy Oferenci otrzymują identyczny komplet materiałów przetargowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów. 

8. Zamawiający informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia 

na budowę i bieg tego postępowania może wpłynąć na decyzję o zmianie warunków przetargu 

(w tym zmianie terminu składania ofert), odwołaniu albo unieważnieniu przetargu. 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1    -   projekt umowy.  

Załącznik nr 2    -   warunki polisy OC. 

Załącznik nr 3    -   formularz oferty.  

Załącznik nr 4    -   oświadczenie Członka Komisji Przetargowej  

       powołanej w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 

Załącznik nr 5    -   projekt umowy konsorcjum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elizowka.pl/
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

Projekt umowy  

 

 

AKT UMOWY 

na budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka 
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Niniejsza umowa została zawarta w Elizówce, dnia  …………….. 2019 r. między: 

Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, zarejestrowanym 

w  Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w  Lublinie z siedzibą w  Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047934, kapitał zakładowy: 

59.015.000,00 zł, kapitał wpłacony: 58.581.875,00  zł, NIP: 712-10-20-809, reprezentowanym przez: 

1. Artura Niczyporuka – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony, 

a  

………………………...…………………..…………….. z siedzibą ……………..……………….…………………. 

zarejestrowanym w ………………………………………………… pod nr KRS………………………., kapitał zakładowy: 

……………………………, zapłacony w  ………….……………., NIP: ………………….., REGON: …………………….., 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….. , 

[albo –  w przypadku zawarcia umowy z konsorcjum] 

Konsorcjum utworzonym przez …………………………………… z siedzibą …………….………………. zarejestrowanym 

w ………………………… pod nr KRS ……………. i …………………….……… z siedzibą …….………………….. 

zarejestrowanym w ………………………… pod nr KRS ……………. , na podstawie umowy konsorcjum z dnia 

…………… i reprezentowanym zgodnie z tą umową przez ………………..………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony. 

 

Zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby roboty określone jako:  

budowa hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym na terenie 

Rynku Elizówka 

zostały wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy na wykonanie i  wykończenie tych robót, oraz 

usunięcie w nich wszelkich wad, Zamawiający i Wykonawca uzgadniają co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie jakie przypisano im 

w Warunkach Kontraktu wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 

niniejszego Kontraktu według następującego pierwszeństwa: 

a. List zatwierdzający (akceptujący) datowany na dzień ..…….. 2019 r. – stanowiący załącznik nr 5 do 

aktu umowy, 

b. Niniejszy Akt Umowy wraz ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

c. Oferta datowana na dzień ……………….. – stanowiąca załącznik nr 3 do aktu umowy, 

d. Warunki szczególne Kontraktu cz. II  – stanowiące załącznik nr 2 do aktu umowy, 

e. Warunki ogólne Kontraktu cz. I – stanowiące załącznik nr 1 do aktu umowy, 

f. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 7 do aktu umowy, 

g. Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 6 do aktu umowy,  
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h. Wyceniony przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 4 do aktu umowy.  

i. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego zamiennych rozwiązań technicznych 

zawartych w kosztorysie, pozycje pierwotnego przedmiaru zostaną zastąpione wycenionym 

przedmiarem zamiennym, jednocześnie  Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania na własny 

koszt w ciągu 30 dni dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie zaakceptowanych zmian.   

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty, oraz usunąć w nich wszelkie wady, w pełnej 

zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

 

4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie robót oraz 

usunięcie w nich wad, zapłaci Wykonawcy 

- zatwierdzoną kwotę kontraktową (włącznie z VAT) w wysokości ………………. PLN (słownie 

…………………….…………………………………..………………), w tym VAT ……………… PLN (słownie 

………………………………………………………………). 

5. Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go. 

7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Kontraktu wymagają formy pisemnej. 

 

        Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do aktu umowy 

 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU – CZĘŚĆ I 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu, będą wykonane zgodnie 

z Warunkami Kontraktowymi Dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w  języku angielskim 1999 r., 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIK) P.O. BOX 86 CH – 1000 
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Lausanne 12 Szwajcaria oraz czwarte wydanie niezmienione angielsko – polskie dostępne 

pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4 lok. 404 

00-074 Warszawa 

tel/fax.: +48 22 826 16 72 

e-mail: biuro@sidir.pl 

Na warunki Kontraktu składają się: Część I – „Warunki Ogólne”, które stanowią wyżej 

wymienione Warunki Kontraktowe Dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – „Warunki Szczególne”, które zmieniają 

i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków Kontraktowych Dla 

Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 do aktu umowy 

 

CZĘŚĆ II  –  WARUNKI  SZCZEGÓLNE  KONTRAKTU 

 

Warunki kontraktu zwane dalej „Warunkami” określają prawa i obowiązki Stron tj. Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 

Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. Postanowienia 

klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych pozostają wiążące w brzmieniu podanym w 

Warunkach Ogólnych. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 

numeracją klauzul w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula  1. Postanowienia ogólne 

1.1. Definicje 

pkt 1.1.2.9 skreśla się 

pkt 1.1.4.10 skreśla się 

pkt 1.1.4.11 skreśla się 

1.5  Pierwszeństwo dokumentów. 

Klauzulę 1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w akcie umowy. 

1.6  Akt umowy 

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

Strony podpiszą akt umowy najpóźniej w 10 dniu od daty otrzymania przez Wykonawcę Listu 

Zatwierdzającego, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

1.7  Cesja 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na Osobę trzecią. 

1.8  Przechowywanie i dostarczenie dokumentów 

Wiersz 1÷4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca otrzyma 1 egz. Kontraktu i wszelkich rysunków i wykazów. Wykonawca może na własny 

koszt uzyskać dalsze kopie potrzebne Mu do realizacji Kontraktu. 
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1.9  Opóźnienia rysunków lub instrukcji 

Klauzulę 1.9 skreśla się 

1.14  Solidarna odpowiedzialność 

W klauzuli 1.14 skreśla się ppkt (c) i zastępuje następująco: 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, lub likwidacji jednej z tych Osób Prawnych. 

Dodaje się ppkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, Osoba upełnomocniona przez pozostałe Osoby wspólnie realizujące Kontrakt będzie 

upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych Osób, razem i każdego z osobna. 

Klauzula  3. Inżynier 

3.1  Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W klauzuli 3.1 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Zamawiający wyznaczy zespół inspektorów nadzoru posiadających wymagane prawem kwalifikacje i 

uprawnienia do nadzorowania robót. Zespół ten w warunkach tego Kontraktu będzie pełnił funkcję 

Inżyniera, przy czym inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych będzie koordynatorem pracy 

pozostałych inspektorów branżowych. 

Klauzula  4. Wykonawca 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z należytą starannością i terminowo”. 

Jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni powiadomi Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, 

wadzie, lub innej usterce w Projekcie Technicznym, specyfikacjach i innych dokumentach, jakie 

wykryje podczas analizowania tych dokumentów, lub podczas wykonywania robót. 

4.2.  Zabezpieczenie wykonania 

W drugim zdaniu po słowach „zabezpieczenie wykonania w terminie do 28 dni” zastępuje się słowami 

„zabezpieczenie wykonania w terminie do 14 dni”. 

4.7  Wytyczenia 

Klauzulę 4.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca zapewni niezbędną do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia robót niezbędną obsługę 

geodezyjną. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu geodezyjną 

dokumentację powykonawczą. 



16 

4.8  Procedury bezpieczeństwa 

W klauzuli 4.8 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu ppktu (a) dodaje się: 

… oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 

dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót. 

4.11  Zatwierdzona kwota kontraktu 

Na początku klauzuli 4.11 dodaje się zdanie: 

Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu robót i ustalenia wystarczalności zatwierdzonej 

kwoty kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty zaznajomił się z zawartością i wymaganiami 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z warunkami kontraktu. 

4.18  Ochrona środowiska 

Do niniejszej klauzuli dodaje się jako drugi następujący akapit: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, z całego terenu budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby same roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. 

4.19  Elektryczność, woda, gaz 

Skreśla się klauzulę 4.19 i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego możliwość korzystania z dostępu do wody i energii 

elektrycznej. Wykonawca na własny koszt wykona instalację i zainstaluje aparaturę niezbędną do 

korzystania z tych usług, a  także do pomiaru zużytych ilości wody i energii. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę będącą zwrotem kosztów faktycznie ponoszonych przez Zamawiającego w tym 

zakresie. 

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się. 

4.22  Zabezpieczenie terenu budowy 

Klauzulę 4.22 skreśla się i zastępuje następująco: 

Osobami upoważnionymi do wizytowania budowy z ramienia Zamawiającego będą: 

Prezes Zarządu 

Dyrektor Obsługi Rynku  

Inspektor Ochrony p.poż. i BHP 

Wyznaczeni Inspektorzy Nadzoru 

Klauzula 5. Wyznaczeni Podwykonawcy 
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Klauzulę 5 skreśla się. 

Klauzula  8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.2  Czas na ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na ukończenie całości robót podany jest w Ofercie. 

Klauzula  10. Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1  Przejęcie robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed przystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze Wskazówkami Inżyniera i pod Jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych. 

Klauzula  11 Odpowiedzialność za wady 

11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Na końcu klauzuli 11.4 dodaje się następujący zapis: 

Przez rozsądny czas na naprawę wady lub uszkodzenia rozumie się czas nie dłuższy niż 21 dni od 

momentu zgłoszenia Wykonawcy takiej wady lub uszkodzenia. 

Klauzula  12 Obmiary i wycena 

12.3  Wycena  

Zapisy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym przedmiarze robót (Kosztorysie 

Ofertowym) są stałe w okresie wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

12.4  Rezygnacje 

Niniejszą klauzulę 12.4 skreśla się 

Klauzula  13 Zmiany i korekty 

13.3  Procedura wprowadzania zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 

Każda zmiana mająca wpływ na: 

(i) Zwiększenie zatwierdzonej kwoty kontraktowej 

(ii) Przedłużenie czasu na wykonanie 

musi być dokonane przez sporządzenie zmiany do Kontraktu. 



18 

Zmiana do kontraktu nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem czasu na ukończenie 

Robót. 

13.4  Zapłata w walutach kontraktu 

Niniejszą klauzulę 13.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zapłata ceny kontraktowej zostanie uregulowana w złotych polskich (PLN) 

13.5  Kwoty tymczasowe – skreśla się 

13.6  Prace dniówkowe – skreśla się 

13.7  Korekty uwzględniające zmiany prawne – skreśla się 

13.8  Korekty uwzględniające zmiany kosztu – skreśla się 

Klauzula  14. Cena kontraktowa i zapłata 

14.1  Cena kontraktowa 

Z niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się punkt (c) 

Punkt (a) niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Cena Kontraktowa jest stała i oznacza zaakceptowaną kwotę kontraktową. 

14.2  Zaliczka – skreśla się 

14.7  Zapłata 

Klauzulę 14.7a skreśla się  

14.8  Opóźniona zapłata 

Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 /zapłata/ to Wykonawca będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienia (według ustawy Kodeks Cywilny) 

obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres jaki upłynie 

od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia), do dnia, w którym został 

obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

14.9  Wypłata kwoty zatrzymanej 

Niniejsza klauzulę 14.9 skreśla się. 

Klauzula  15. Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Skreśla się ppkt (d) niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

(d) Podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniem klauzuli 4.4 (Podwykonawcy). 

Klauzula  20. Roszczenia, spory i arbitraż 



19 

20.1  Roszczenia Wykonawcy 

Do klauzuli 20. 1 wprowadza się następujące uzupełnienie: 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów: „Inżynier winien postępować zgodnie z 

klauzulą 3.5 /ustalenia/” dodaje się: „i z klauzulą 13.3 /Procedura wprowadzenia zmian/” 

20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej – skreśla się 

20.3  Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej – skreśla się 

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej – skreśla się 

20.5  Rozstrzygnięcie polubowne – skreśla się 

20.6  Arbitraż – skreśla się 

20.7  Niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej – skreśla się 

20.8  Wygaśnięcie umowy z Komisją – skreśla się 

Dodaje się nową klauzulę 20.9 o treści następującej: 

20.9  Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego kontraktu rozstrzygać będzie właściwy 

rzeczowo Sąd Gospodarczy w Lublinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do aktu umowy  

 

 

 

Elizówka ___________________ 
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Firma i siedziba Oferenta / Firma i siedziba Lidera Konsorcjum  

wybranego  

w przetargu do zawarcia umowy (kontraktu): 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

List zatwierdzający (akceptujący) 

 Zawiadamiam, że Wasza oferta z dnia ____________ 2019 r. na budowę hali  handlu 

hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym na terenie Rynku Elizówka 

− cenę oferty _________________zł netto, ____________________brutto 

jest zaakceptowana przez Zarząd Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  

– Warunki polisy OC  
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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: 1.000.000 zł 

(jeden milion złotych). 

7. Wymagana przez Zamawiającego minimalna wartość polisy OC w zakresie działalności związanej 

z  przedmiotem zamówienia – od Oferenta wybranego w przetargu: 5.000.000 zł (pięć 

milionów złotych), z  zastrzeżeniem przedłożenia tej polisy przed podpisaniem umowy i 

potwierdzenia opłacenia pierwszej składki. 

8. 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 czerwca 2020 r.  

9. 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 czerwca 2020r.  

10. W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, wymagania powyższe spełnić musi spełnić 

odrębnie zarówno Lider Konsorcjum, jak i Partner w Konsorcjum. 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  

– Formularz oferty  

 

 

UWAGA : wszystkie strony niniejszego formularza (a nie 

tylko ostatnia) wymagają podpisu Osoby upoważnionej 

do złożenia oferty 
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pieczęć oferenta 

 

 

   Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  

   Elizówka 65 

   21-003 Ciecierzyn 

 

 

 

O F E R T A 

 

My, niżej podpisani 

..............................................................................................................................................

.......... 

 

działając w imieniu 

..............................................................................................................................................

.......... 

   (nazwa Oferenta / Konsorcjum – z podaniem Stron Konsorcjum) 

 

..............................................................................................................................................

...................................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego  

  

na budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka 

 

 

składamy niniejszą ofertę. 

 

 

1. Zbadaliśmy warunki kontraktu, specyfikacje, rysunki, przedmiar robót i inne dokumenty 

wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Oferujemy zrealizowanie i ukończenie robót oraz 

usunięcie wszelkich w nich wad, w zgodności z dokumentacją przetargową i niniejszymi 

dokumentami ofertowymi, za cenę: 

 

............................. zł netto + podatek VAT  …… % określony właściwymi przepisami, co daje 

brutto……….………… zł (słownie …….…….…….....………………………………………………………………………) 

Cena ta wynika z wycenionego przedmiaru robót, załączonego o niniejszej oferty. 

2. W przypadku uwzględniania zamiennych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez 

Oferenta oferujemy zrealizowanie i ukończenie robót oraz usunięcie wszelkich w nich wad, w 

zgodności z dokumentacją przetargową i niniejszymi dokumentami ofertowymi, za cenę: 

 
............................. zł netto + podatek VAT  …… % określony właściwymi przepisami, co daje 

brutto……….………… zł (słownie …….…….…….....……………………………………………………………………………) 

Cena ta wynika z zamiennego  przedmiaru robót, załączonego o niniejszej oferty. 

3. W przypadku uwzględnienia zamiennych rozwiązań technicznych zobowiązujemy się do 

wykonania dokumentacji projektowej zamiennej ( projekty wykonawcze zamienne) w ciągu 30 

dni od daty podpisania umowy.  

4. Jeżeli nasza Oferta będzie przyjęta, dostarczymy określone zabezpieczenie wykonania umowy, 

rozpoczniemy roboty tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe i ukończymy roboty 

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

5. Dopóki formalny akt umowy nie będzie podpisany niniejsza Oferta będzie stanowić wiążący 

kontrakt między nami. 
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6. Rozumiemy, że Zamawiający nie jest zobowiązany przyjąć najniższej, ani jakiejkolwiek oferty, 

jaką może otrzymać. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia  5 października  2019 r. i do tego 

czasu zapewniamy ważność oferty. Pozostanie ona dla nas bez stawiania warunków z naszej 

strony wiążąca i może być zaakceptowana w dowolnym momencie przed 5 października 2019r. 

Uznajemy, że załączniki 1, 2 i 3 stanowią integralną część niniejszej oferty. Na potwierdzenie 

związania ofertą zostało wniesione wadium w wysokości 200000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). 

8. Oferta ta wraz z pisemnym jej zatwierdzeniem przez Zamawiającego będzie stanowiła wiążący 

kontrakt między nami, dopóki nie zostanie spisany formalny Akt umowy. 

9. Informujemy, że zamierzamy podzlecić część robót Podwykonawcom, zgodnie z informacją 

w poniższej tabeli. 

 

L.p. Firma i siedziba 

Podwykonawcy 
Określony w sposób jednoznaczny i precyzyjny zakres 

robót planowanych do podzlecenia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…   

 

 

W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, informujemy, że Lider Konsorcjum i Partner 

w  Konsorcjum zrealizują następujące roboty: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Oświadczamy, że rozumiemy iż wybór Podwykonawców przed zawarciem umowy oraz zmiana 

Podwykonawcy po zawarciu umowy muszą każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego 

oraz, że Podwykonawcy nie będą mogli podzlecać powierzonych Im przez Generalnego 

Wykonawcę fragmentów robót w części lub całości, a my jako Generalny Wykonawca, w 

przypadku przyjęcia oferty, nie będziemy mogli podzlecić całości robót. Zobowiązujemy się 

przestrzegać zakresów robót zlecanych Podwykonawcom zgodnie z wymogami Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

11. Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały skalkulowane wszystkie koszty (ustalone przez nas 

na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania 

i  odbioru robót, projektu umowy,  innych informacji), niezbędne do wykonania przedmiotu 
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zamówienia i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, a także do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu. 

12. W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy za wyżej podaną 

cenę i  na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i terminie 

podanym przez Zamawiającego oraz oświadczamy, że gdyby z naszej winy nie doszło do 

zawarcia umowy, ponosimy wszelkie szkody, jakie w związku z tym faktem poniesie 

Zamawiający. Tym samym oświadczamy, że akceptujemy w pełni treść umowy stanowiącej 

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

13. Przystępując do przetargu nieograniczonego, oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu 

planowanej inwestycji budowlanej będącej przedmiotem przetargu, a także uzyskaliśmy 

wszystkie niezbędne informacje w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

14. Do niniejszej oferty dołączamy Załączniki nr 1, 2 i 3 do oferty, wycenione przedmiary robót oraz 

wszystkie pozostałe wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączniki 

i dokumenty, tj.: 

15. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 

przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do 

przeprowadzenia procesu oceny otrzymanych ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej. 

Administrator Danych Osobowych poinformował mnie, że nie ma zamiaru przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, nie dłużej niż 

przez okres 10 lat od zakończenia postępowania ofertowego lub do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

administratora danych. Administrator poinformował mnie, że moje dane mogą być przekazywane 

dostawcom usług informatycznych, prawnych i doradczych, a podmioty, które na zlecenie LRH 

S.A. dokonują przetwarzania danych osobowych działają w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie 

z art. 28 RODO). Administratorem moich danych osobowych jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w 

Elizówce; dane kontaktowe: tel. 81 756 39 30, e-mail: info@elizowka.pl. Administrator nie 

powołał Inspektora Danych Osobowych. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych. Sprzeciw mogę 

zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@elizowka.pl lub listownie na adres 

Elizówka 65, 21 –003 Ciecierzyn. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie 

uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................  

 

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

                                                                                                                  

.................................................................... 

                /podpis upoważnionego przedstawiciela/      
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY 

Zamawiający:     Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 

 

Nazwa i siedziba Oferenta/Wykonawcy  

albo nazwa i siedziba Lidera Konsorcjum oraz nazwa i siedziba Partnera w Konsorcjum: 

…..………..……………………………….................................................................................................. 

.…………..……………….…………………………………………………………………………………………………………………… ………….. 
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• Nazwa i adres Inżyniera (inspektorów nadzoru)    zostaną podane w czasie późniejszym 

• Czas na ukończenie robót (liczony od dnia zawarcia umowy)  do 30 czerwca 2020 roku 

• Dzień zawarcia umowy      najpóźniej 05 października  2019 roku.  

• Zaawansowanie robót 70% wartości kontraktu    15 kwietnia 2020 roku 

• Zakończenie robót      30 czerwca 2020 roku 

• Okres gwarancyjny        60 miesięcy od dnia odbioru całości robót  

• Termin udostępnienia placu budowy     1 –dzień po podpisaniu umowy 

• Kwota zabezpieczenia wykonania      10% zaakceptowanej kwoty brutto oferty 

• Odszkodowanie umowne dla Zamawiającego za odstąpienie przez niego  

      od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  20% zaakceptowanej kwoty brutto oferty 

• Odszkodowanie umowne dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez  

      Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający 20% zaakceptowanej kwoty brutto oferty 

• Odszkodowanie umowne dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez  

      Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 20% zaakceptowanej kwoty brutto oferty 

• Odszkodowanie umowne za opóźnienie robót lub usuwanie wad i usterek  3.000 zł za każdy dzień zwłoki 

• Minimalna kwota ubezpieczenia OC Oferenta    1.000.000 zł 

• Minimalna kwota ubezpieczenia OC Wykonawcy    5.000.000 zł 

• Prawo dochodzenia odszkodowania  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
 odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 
wartość odszkodowań (kar) umownych 
przewidzianych w kontrakcie lub ofercie – 

w   przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

• Warunek dokonania zapłaty przez Zamawiającego (poza warunkami  
      wynikającymi z warunków kontraktowych) po przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji zapłaty 

na rzecz Podwykonawców 

• Forma gwarancji zapłaty na rzecz Podwykonawców   wystawiona na zlecenie Wykonawcy 
 gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa 

lub akredytywa bankowa lub poręczenie banku 

• Waluta kontraktu      PLN (zloty polski) 

• Rządzące prawo      polskie 

• Język wiodący       język polski 

 

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

 
                                                                                                                  .................................................................... 

                /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 

  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY 

 

UWAGA : wszystkie strony niniejszego formularza (a nie 

tylko ostatnia) wymagają podpisu Osoby upoważnionej 

do złożenia oferty 

 

Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 

 

Nazwa i siedziba Oferenta/Wykonawcy     

albo nazwa i siedziba Lidera Konsorcjum i Partnera w Konsorcjum 

……………..……………………………………………………………..…………….……………… 
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…….……..………………………………………………………………………………………..…… 

1. 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. 

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

 
Doświadczenie zawodowe w wykonaniu robót o podobnym charakterze, technologii i 

wielkości 

(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       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

* niewłaściwe skreślić 
 

 
2. Przedkładamy poniżej / w załączeniu* informację w formie tabelarycznej o dotychczas 

zrealizowanych przez  Podwykonawców robotach o podobnym charakterze, technologii i wielkości 
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w stosunku do robót planowanych do podzlecenia tym Podwykonawcom przez nas, tj. Oferenta, 

w przypadku zawarcia umowy. 

Informacja ta umożliwia dokonanie oceny doświadczenia Podwykonawców w oparciu o rodzaj, 

ilość, wartość, jakość, wszechstronność i terminowość zrealizowanych robót. 

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

 

 

Doświadczenie zawodowe Podwykonawcy 1, tj.: ………….………………………………………………  

w wykonaniu robót o podobnym charakterze, technologii i wielkości. 

Lp. 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       

 

 

 
 

Doświadczenie zawodowe Podwykonawcy 2, tj.: ………………...……………………………………… 

w wykonaniu robót o podobnym charakterze, technologii i wielkości 

Lp. 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       
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8       

9       

10       

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe Podwykonawcy 3, tj.: ………………...……………………………  

w wykonaniu robót o podobnym charakterze, technologii i wielkości 

Lp. 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       

 

 

 
[W przypadku więcej niż 3 Podwykonawców – w tym miejscu formularza zamieszczone 

zostają kolejne tabele – o analogicznym układzie do powyżej zamieszczonych tabel – dla 

każdego z kolejnych Podwykonawców]. 

 

 

 

3. Przedkładamy poniżej informację o naszym potencjale wykonawczym i sytuacji 

finansowej  

 

A. Potencjał wykonawczy Oferenta / Lidera Konsorcjum * 

a) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2016 ………..………… zł 

b) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2017 ………..………… zł 

c) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018 ………..………… zł 

 

B. Sytuacja finansowa Oferenta / Lidera Konsorcjum * 
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a) wynik finansowy w roku 2016 …………………… zł 

b) wynik finansowy w roku 2017 …………………… zł 

c) wynik finansowy w roku 2018 …………………… zł 

 

 

W przypadku złożenia Oferty przez Konsorcjum: 

 

C. Potencjał wykonawczy Partnera w Konsorcjum 

a) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2016 ………..………… zł 

b) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2017 ………..………… zł 

c) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018 ………..………… zł 

d)  

 

D. Sytuacja finansowa Partnera w Konsorcjum 

a) wynik finansowy w roku 2016 …………………… zł 

b) wynik finansowy w roku 2017 …………………… zł 

c) wynik finansowy w roku 2018 …………………… zł 

* niewłaściwe skreślić 

 

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

 

                                                                                                                  

.................................................................... 

                /podpis upoważnionego przedstawiciela/     
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY 

 
Wypełnia każdy Oferent,  

a w przypadku oferty Konsorcjum – każda Strona Konsorcjum 

 

 

Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 

 

Nazwa i siedziba Oferenta/ Lidera Konsorcjum/ Partnera w Konsorcjum:  

…….….……..…………………………………… 

 ………………..…….…………….……………… 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargu (w tym dokumentacją projektową), 

w  całości akceptujemy ją i warunki przetargu oraz nie wnosimy do dokumentacji, warunków 

przetargu, rozwiązań technicznych żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Firmą, która wykonała projekt na rzecz 

Zamawiającego i nie pozostajemy z tą Firmą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do podstaw naszej pozycji konkurencyjnej w 

niniejszym przetargu.  

3. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy w terminach i na warunkach 

wskazanych w  ofercie, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do tej Specyfikacji. 

4. Oświadczamy, że nasza Firma (Firma Oferenta składającego ofertę / Firma Strony Konsorcjum 

składającego ofertę): 

-   jest wypłacalna, nie jest w stanie bankructwa lub likwidacji; 

-   reguluje bieżące zobowiązania podatkowe i składki obowiązkowe; 

-   nikt z kierownictwa Firmy nie był karany sądownie w związku z pracą zawodową; 

-   wszystkie informacje zawarte w ofercie są prawdziwe. 

 

 

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

 

 

 

                                                                                                                  

.................................................................... 

                /podpis upoważnionego przedstawiciela/      

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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Oświadczenie Członka Komisji Przetargowej  

powołanej w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

 

na budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym 

 na terenie Rynku Elizówka 

 

 

Imię __________________________________________ 

Nazwisko ______________________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że 

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, albo stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

2. Przed upływem 3 lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawałem w stosunku pracy lub 

zlecenia z żadnym Wykonawcą ani członkiem władz osób prawnych ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

3. Nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 

Elizówka________________       ________________ 

           /podpis/ 
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UMOWA  KONSORCJUM 

 

zawarta w dniu …..………. r., pomiędzy Stronami: 
 - …………………………………………………………….….………….., dalej zwanym Partnerem, 

- ……………………………………………………………………………., dalej zwanym Liderem Konsorcjum.   

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że niniejszym tworzą Konsorcjum, składające się z Lidera Konsorcjum oraz 

Partnera, w  celu wspólnej realizacji zamówienia (dalej zwanego „Zamówieniem”), polegającego 

na robotach budowlanych i towarzyszących na działkach nr 100/72 i 100/74 w obrębie Rynku 

Elizówka zarządzanego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  –  obejmujących: 

− na budowę hali  handlu hurtowego „L” z zapleczem administracyjno-biurowym na terenie 

Rynku Elizówka powierzchni zabudowy 4706,98m²,  kubaturze 51252,16m3,  

− budowę placów i dojazdów przy w/w hali h o powierzchni 5768,59 (kostka betonowa), 

− urządzenie projektowanych terenów zieleni przy hali (2194,81 m2),  

− rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz systemu monitoringu i sygnalizacji 

pożaru. 

2. Wykonawca Zamówienia zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce (dalej zwany „Zamawiającym”). 

3. Wyłącznym celem Konsorcjum jest współdziałanie Stron w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia, zawarcie umowy dotyczącej wykonania Zamówienia oraz wspólna i solidarna 

realizacja Zamówienia. 

§ 2 

W celu realizacji Zamówienia, o którym mowa w §1 Konsorcjum zobowiązuje się podjąć wszelkie 

konieczne czynności niezbędne do zawarcia i wykonania umowy poprzez zrealizowanie Zamówienia.  

§ 3 

Konsorcjum zobowiązuje się do: 

1) prawnej, łącznej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówienia, 

2) do pozostania w Konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy dotyczącej wykonania 

Zamówienia, 

3) przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych jak 

i zewnętrznych, 

4) nie podejmowania działalności konkurencyjnej, przez którą rozumie się działalność, której 

przedmiot może oddziaływać niekorzystnie na osiągnięcie celu Konsorcjum, np. na opóźnienie 

terminu lub uzyskanie niekorzystnych warunków kontraktów niezbędnych do realizacji 

Zamówienia,  

5) zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania umowy odnoszących się 

do realizacji Zamówienia lub Strony, których ujawnienie mogłoby spowodować niekorzystne 

skutki dla realizacji Zamówienia lub narazić Stronę na szkodę lub ujawnienie chronionych przez 

nią procesów technologicznych, produkcyjnych, powiązań organizacyjnych lub funkcjonalnych 

oraz informacji finansowych.  

§ 4 

1.   Strony ustalają, iż w zakresie, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, a w szczególności do 

złożenia oferty oraz zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia Lider Konsorcjum jest 

upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Konsorcjum oraz do działania we własnym 

imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera, z uwzględnieniem zasad określonych 

w niniejszej umowie, a w szczególności do: 
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a) podpisania, parafowania i złożenia w imieniu Konsorcjum i/lub jego członków wspólnej oferty 

składanej w związku z postępowaniem ogłoszonym przez Zamawiającego na udzielenie wyżej 

wskazanego Zamówienia, w tym do podpisania i poświadczenia za zgodność z oryginałem 

wszelkich dokumentów, w  tym dokumentów składanych wraz z ofertą lub w trakcie 

prowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia, 

b) reprezentowania Konsorcjum i/lub jego członków w toku postępowania o udzielenie 

Zamówienia, 

c) składania Zamawiającemu w imieniu Konsorcjum i/lub jego członków oświadczeń 

pozostających w  związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, w tym oświadczeń o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, 

d) zawarcia umowy z Zamawiającym w sprawie realizacji Zamówienia oraz składania wszelkich 

oświadczeń w związku z zawartą umową, w tym dotyczących odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej określonych, 

e) dokonywania zmian w umowie zawartej z Zamawiającym, 

f) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym oraz przyjmowania korespondencji 

kierowanej do Konsorcjum i/lub jego członków,  

g) przyjmowania płatności od Zamawiającego.  

2. Partner udziela niniejszym Liderowi Konsorcjum pełnomocnictwa do działania w zakresie 

określonym w ust. 1 w jego imieniu i na jego rzecz. 

§ 5 

W ramach zadań określonych w §4 Lider Konsorcjum będzie koordynował działania Konsorcjum, 

w  szczególności dokona podziału zadań pomiędzy Strony, wynikające z osobnych porozumień 

wewnętrznych określających stosunki między Liderem Konsorcjum a Partnerem, z uwzględnieniem 

zapisów niniejszej Umowy. 

§ 6 

1. Za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty, jak i z tytułu zawartej następnie umowy Strony 

odpowiedzialne będą wobec Zamawiającego solidarnie. 

2. W stosunkach wewnętrznych każda ze Stron jest odpowiedzialna za swoje czyny i ich 

konsekwencje w stosunku do pozostałych Stron. 

 

§ 7 

1.    Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i wygasa: 

a) w przypadku nie podpisania umowy z Zamawiającym  i/lub wyboru przez Zamawiającego 

oferty innej niż Konsorcjum – z dniem  ostatecznego dokonania takiego wyboru, 

b) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Konsorcjum - po całkowitym zrealizowaniu 

i rozliczeniu Zamówienia, nie wcześniej niż z upływem terminu rękojmi i gwarancji. 

2.  Strony umowy zobowiązują się do nie rozwiązania Umowy konsorcjum w trakcie wykonywania 

zamówienia poprzez jakiekolwiek swoje działania czy zaniechania. 

3.   W trakcie trwania umowy nie dopuszcza się zmiany uczestników konsorcjum. 

§ 8 

Szczegółowe zasady współpracy oraz rozliczeń Strony określą odrębnym porozumieniem. 

§ 9  

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu właściwym będzie polski 

sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

 

§ 10 

1. Niniejsza umowa może być zmieniona w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do wprowadzania tylko takich zmian, które nie zmniejszą stopnia 

zabezpieczenia interesu Zamawiającego. 
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3. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Strony zobowiązują się do przekazania 

Zamawiającemu wszystkich aneksów do niniejszej umowy konsorcjum. 

4. Po zawarciu umowy z Zamawiającym Strony zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich aneksów do niniejszej umowy konsorcjum zawartych od dnia zawarcia umowy z 

Zamawiającym – zawsze w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu. 

5. Zobowiązania wyrażone powyżej (w ust. 2, 3 i 4) nie mogą zostać zmienione żadnym aneksem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w szczególności kodeksu cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje 

przekazany Zamawiającemu. 

 

 

 

 

………………………………….   ………………………………………….. 

                            Lider Konsorcjum                                                                                 Partner 
 

  


