OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie przetargowe nr 1/BZ/2019 pn. " Rozbudowa
str. 1
budynku biurowego o archiwum na parterze i i salę
konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 82”.
1.

INFORMACJE OGÓLNE.
Postępowanie zakupowe niepubliczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie
podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone
jest w oparciu o Regulamin wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów oraz
trybu zawierania umów na rzecz TUW-CUPRUM (UZ 195/2018) jak również w oparciu o
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu zakupowym objęte są
poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.
1) Zamawiający: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM".
2) Organizator postępowania zakupowego: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",
59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

3. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.

Postępowanie zakupowe niepubliczne nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o
archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
82” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity).

4. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z
rozbudową archiwum i pomieszczenia sali konferencyjnej w budynku biurowym w Lubinie przy ul.
M. Skłodowskiej-Curie 82 w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz pozwolenie na
budowę wydane decyzją nr 745 Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 31.08.2018 r.
Szczegółowe warunki i dokumentacja przetargowa (SIWZ, projekt budowlany, przedmiary
wymaganych prac), są dostępne na stronie internetowej www.tuw-cuprum.pl w zakładce „O
Firmie > Ogłoszenia” – „Ogłoszenie o przetargu 1/BZ/2019”.
Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia - do 30 września 2019 r.
5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
Cena - 90%
Termin wykonania - 10%

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie przetargowe nr 1/BZ/2019 pn. " Rozbudowa
str. 2
budynku biurowego o archiwum na parterze i i salę
konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 82”.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) wykażą, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego.

2) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w : Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych "CUPRUM", 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, celem prawidłowego
przygotowania oferty. Wizja lokalna możliwa jest do przeprowadzenia do dnia 06.03.2019 r. po
uprzednim uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
technicznych.
7.

8.

WADIUM.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium przetargowego w wysokości
10.000,00 zł. (w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wskazuje do kontaktów w sprawach organizacyjnych i merytorycznych dotyczących
przedmiotu zamówienia :

1) Andrzej Chmielewski, e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 400
2) Zdzisław Reguła, e-mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 433,

9.

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania
przyczyn na każdym etapie postępowania.

