
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum": Wymiana opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła w ramach

zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III,

12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, B�dzi�ska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywno�ci energetycznej w budynkach mieszkalnych w

województwie �l�skim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa �l�skiego o� priorytetowa

POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko 2014 – 2020a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowi�zkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze �rodków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI,

B�dzi	ska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania

POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywno
ci energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie 
l�skim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa

likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 
l�skiego o
 priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjno
ci gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i �rodowisko 2014 – 2020.

O zamówienie mog� ubiega� si� wył�cznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalno��, lub działalno�� ich wyodr�bnionych

organizacyjnie jednostek, które b�d� realizowały zamówienie, obejmuje społeczn� i zawodow� integracj� osób b�d�cych członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Naley poda� minimalny procentowy wska�nik zatrudnienia osób nale�cych do jednej lub wi�cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

Post�powanie przeprowadza centralny zamawiaj�cy

Nie

Post�powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj�cy powierzył/powierzyli przeprowadzenie post�powania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj�cy powierzył/powierzyli prowadzenie post�powania:

Post�powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj�cych

Nie

Jeeli tak, naley wymieni� zamawiaj�cych, którzy wspólnie przeprowadzaj� post�powanie oraz poda� adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne

oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post�powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj�cymi z innych pa�stw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post�powania wspólnie z zamawiaj�cymi z innych pa�stw członkowskich Unii Europejskiej – maj�ce zastosowanie

krajowe prawo zamówie� publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum", krajowy numer identyfikacyjny 27249102700000, ul. ul. Chemiczna 12 , 41200 

Sosnowiec, woj. 
l�skie, pa	stwo Polska, tel. 32 36 32 480, e-mail inspektorzy@smlokum.pl, faks 32 36 32 498.

Adres strony internetowej (URL): www.smlokum.pl

Adres profilu nabywcy:

Ogłoszenie nr 569050-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
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Adres strony internetowej pod którym mona uzyska� dost�p do narz�dzi i urz�dze	 lub formatów plików, które nie s� ogólnie dost�pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Inny (prosz� okre
li�):

Spółdzielnia Mieszkaniowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je�eli dotyczy):

Podział obowi�zków mi�dzy zamawiaj�cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post�powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

post�powania z zamawiaj�cymi z innych pa	stw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj�cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

post�powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post�powania odpowiadaj� pozostali zamawiaj�cy, czy zamówienie b�dzie udzielane przez

kadego z zamawiaj�cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiaj�cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpo�redni dost�p do dokumentów z post�powania mo�na uzyska� pod adresem (URL)

Tak

www.smlokum.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b�dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.smlokum.pl

Dost�p do dokumentów z post�powania jest ograniczony - wi�cej informacji mo�na uzyska� pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post�powaniu nale�y przesyła�:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobi
cie lub za po
rednictwem poczty tradycyjnej

Adres:

Oferty naley złoy� w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 41-219 Sosnowiec sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz�dzi i urz�dze� lub formatów plików, które nie s� ogólnie dost�pne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpo
redni i bezpłatny dost�p do tych narz�dzi mona uzyska� pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Wymiana opraw i tradycyjnych �ródeł arowych na energooszcz�dne LED-owe �ródła 
wiatła w

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III,

12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, B�dzi	ska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywno
ci energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie


l�skim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 
l�skiego o
 priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie

emisyjno
ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko 2014 – 2020a

Numer referencyjny:

Przed wszcz�ciem post�powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych

Zamówienie podzielone jest na cz�
ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post�powaniu mo�na składa� w odniesieniu do:

Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł�cznie nast�puj�cych cz��ci lub grup cz��ci:

Maksymalna liczba cz��ci zamówienia, na które mo�e zosta� udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko��, zakres, rodzaj i ilo�� dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre�lenie zapotrzebowania i wymaga�

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre�lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług� lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem

niniejszego zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych i montaowych zwi�zanych z demontaem istniej�cego o
wietlenia i montaem o
wietlenia

energooszcz�dnego wewn�trznego i zewn�trznego typu LED w cz�
ci wspólnych budynków jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, pomieszczenia

wspólnego uytkowania, strychy oraz o
wietlenia zewn�trznego administracyjnego o
wietlenia w budynkach zlokalizowanych w Sosnowcu, przy ulicy: 1)

Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, 2) B�dzi	ska 45, 47, 3) Kalinowa 1, 3, 7, 4) Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18,

28, 29, 30, 31, 32, 33. Zakres robót wynika z Audytu O
wietlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zał�czniku nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45316000-5

45317000-2

II.6) Całkowita warto�� zamówienia (je�eli zamawiaj�cy podaje informacje o warto�ci zamówienia):

Warto
� bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna warto�� w całym okresie obowi�zywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si� udzielenie zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre
lenie przedmiotu, wielko
ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan� udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane b�dzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów:

miesi�cach:   lub dniach:

lub

data rozpocz�cia:  lub zako�czenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej, o ile wynika to z odr�bnych przepisów
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Okre
lenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre
lenie warunków: Warunek dotycz�cy sytuacji ekonomicznej. Zamawiaj�cy wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialno
ci

cywilnej w zakresie prowadzonej działalno
ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia na sum� gwarancyjn� nie mniejsz� ni 200.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno�� techniczna lub zawodowa

Okre
lenie warunków: Zamawiaj�cy uzna warunek dotycz�cy zdolno
ci technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5

ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalno
ci jest krótszy – w tym okresie, naleycie wykonał co najmniej

2 roboty budowlane kada :  polegaj�ca na wymianie opraw i tradycyjnych �ródeł arowych na energooszcz�dne LED-owe �ródła 
wiatła,  o warto
ci

brutto nie niszej ni 60.000,00 zł brutto,  wykonana w ramach odr�bnej umowy, z potwierdzeniem, e w/w roboty budowlane zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko	czone; W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawc� wykazie robót budowlanych

rozliczenie pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym zostało dokonane w innej walucie ni w złotych polskich, Zamawiaj�cy w celu oceny oferty dokona

przeliczenia warto
ci wykonanych zamówie	 w innej walucie ni w złotych polskich, na podstawie 
redniego kursu złotego w stosunku do walut obcych

okre
lonego w tabeli kursów 
rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzie	 terminu składania ofert. Zamawiaj�cy uzna warunek

dotycz�cy zdolno
ci zawodowej (minimalny poziom zdolno
ci) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeeli wykae, e b�dzie dysponował

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. b�dzie dysponował co najmniej Kierownikiem budowy posiadaj�cym kwalifikacje

zawodowe – tj. posiadaj�cym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno
ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze	

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze	, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z

2017 r., poz. 1332 ze zmianami) i Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj�ce, wane uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie

wcze
niej obowi�zuj�cych przepisów, który b�dzie pełnił funkcj� kierownika robót budowlanych, który b�dzie pełnił funkcj� kierownika budowy. Ilekro�

Zamawiaj�cy wymaga okre
lonych uprawnie	 budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniaj�ce prawo do wykonywania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowi�zuj�cej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1332, ze zmianami) oraz odpowiadaj�ce im wane uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowi�zuj�cych przepisów prawa lub odpowiadaj�ce im uprawnienia nabyte w innych ni Polska pa	stwach członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub w pa	stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w pa	stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).

Zamawiaj�cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w post�powaniu imion i nazwisk osób

wykonuj�cych czynno
ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj� o kwalifikacjach zawodowych lub do
wiadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre�lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj�cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj�cy przewiduje nast�puj�ce

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre
lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre
lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O�WIADCZE� SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC� W CELU WST�PNEGO POTWIERDZENIA, �E NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

O�wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w post�powaniu

Tak

O�wiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO�CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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Zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc�, którego oferta została najwyej oceniona do złoenia w wyznaczonym, nie krótszym

ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie	 złoenia o
wiadcze	 lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno
ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Prawo zamówie	 publicznych. Zamawiaj�cy wezwie Wykonawc�, w szczególno
ci do złoenia nast�puj�cych dokumentów: 1. odpisu z wła
ciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno
ci gospodarczej, jeeli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówie	 publicznych; 2. za
wiadczenia wła
ciwego

naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�cego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcze
niej ni 3 miesi�ce przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj�cego, e Wykonawca zawarł porozumienie z wła
ciwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych naleno
ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno
ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłoenie na raty zaległych płatno
ci lub wstrzymanie w cało
ci wykonania decyzji wła
ciwego organu; 3. za
wiadczenia wła
ciwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze	 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzaj�cego, e

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze
niej ni 3 miesi�ce przed upływem

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj�cego, e Wykonawca zawarł porozumienie z wła
ciwym organem w sprawie spłat tych

naleno
ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno
ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty

zaległych płatno
ci lub wstrzymanie w cało
ci wykonania decyzji wła
ciwego organu; Jeeli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.– 3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, e: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo e zawarł porozumienie z wła
ciwym organem w sprawie spłat tych naleno
ci wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególno
ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatno
ci lub

wstrzymanie w cało
ci wykonania decyzji wła
ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło
ci. Dokumenty, o których mowa w

lit. b), powinny by� wystawione nie wcze
niej ni 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. a), powinien by�

wystawiony nie wcze
niej ni 3 miesi�ce przed upływem tego terminu. Wykonawca, który powołuje si� na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. 1. - 3. odno
nie tego podmiotu. W przypadku wspólnego ubiegania si� o

zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3 naley złoy� odno
nie kadego z Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o

udzielenie zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.smlokum.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Prawo zamówie	 publicznych, przekazuje Zamawiaj�cemu o
wiadczenie o przynaleno
ci albo braku przynaleno
ci do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie	 publicznych, zgodnie ze wzorem stanowi�cym Zał�cznik nr 7 do SIWZ. W

przypadku przynaleno
ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moe złoy� wraz z o
wiadczeniem dokumenty b�d� informacje potwierdzaj�ce,

e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO�CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU:

Zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc�, którego oferta została najwyej oceniona do złoenia w wyznaczonym, nie krótszym

ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie	 złoenia o
wiadcze	 lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno
ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Prawo zamówie	 publicznych. Zamawiaj�cy wezwie Wykonawc�, w szczególno
ci do złoenia nast�puj�cych dokumentów: 1. wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcze
niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalno
ci jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto
ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

zał�czeniem dowodów okre
laj�cych czy te roboty budowlane zostały wykonane naleycie, w szczególno
ci informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo uko	czone, przy czym dowodami, o których mowa, s� referencje b�d� inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska� tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Zał�cznik nr 3 do

SIWZ, 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc� do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno
ci odpowiedzialnych za 
wiadczenie usług,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie	, niezb�dnych do wykonania zamówienia publicznego, a take zakresu

wykonywanych przez nie czynno
ci oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Zał�cznik nr 4 do SIWZ, 3.

polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj�cego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno
ci cywilnej w zakresie

prowadzonej działalno
ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o

których mowa w pkt 1 - 3 Wykonawcy składaj� tak, aby wykaza�, e wspólnie spełniaj� warunki udziału w post�powaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC� W POST�POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO�CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc�, którego oferta została najwyej oceniona do złoenia w wyznaczonym, nie krótszym

ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie	 złoenia o
wiadcze	 lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno
ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
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Prawo zamówie	 publicznych. Zamawiaj�cy wezwie Wykonawc�, w szczególno
ci do złoenia nast�puj�cych dokumentów: -certyfikatu CE; - atestu

higienicznego; - wyników bada	 wykonanych zgodnie z dyrektyw� EMC w zakresie od 90 kHz do 30 MHz przez laboratorium na terenie UE.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca zobowi�zany jest złoy� wypełniony formularz oferty sporz�dzony według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 1 do SIWZ. 2.Do oferty

Wykonawca zobowi�zany jest doł�czy�: 2.1. aktualne na dzie	 składania ofert o
wiadczenie stanowi�ce wst�pne potwierdzenie, e Wykonawca nie

podlega wykluczeniu (zgodnie z Zał�cznikiem nr 6 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w post�powaniu (zgodnie z Zał�cznikiem nr 2 do SIWZ); 2.2.

zobowi�zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb�dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał�cznik nr 11; 2.3.

stosowne oryginalne lub notarialnie po
wiadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub

te w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 2.4. Wykonawca, który powołuje si� na

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje si� na ich

zasoby, warunków udziału w post�powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o
wiadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ. 2.5.

Zał�cznik nr 5 – do
wiadczenie Kierownika Budowy. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.smlokum.pl

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie	 publicznych, przekazuje Zamawiaj�cemu o
wiadczenie o przynaleno
ci albo braku

przynaleno
ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie	 publicznych, zgodnie ze wzorem

stanowi�cym Zał�cznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynaleno
ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moe złoy� wraz z o
wiadczeniem

dokumenty b�d� informacje potwierdzaj�ce, e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie

zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj�cy ��da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wysoko
� wadium: 6.000,00 zł, (słownie: sze
� tysi�cy złotych). Wadium wnoszone w pieni�dzu wpłaca si� przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiaj�cego, tj. na rachunek: Getin Noble Bank S. A. 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438

IV.1.3) Przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Naley poda� informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si� zło�enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł�czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si� złoenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł�czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si� zło�enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si� złoenie oferty wariantowej

Nie

Złoenie oferty wariantowej dopuszcza si� tylko z jednoczesnym złoeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan� zaproszeni do udziału w post�powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b�dzie zawarta:

Czy przewiduje si� ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b�d� zamieszczone dodatkowe informacje dotycz�ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si� złoenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si� pobranie ze złoonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz�dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Naley poda� adres strony internetowej, na której aukcja b�dzie prowadzona:

Nale�y wskaza� elementy, których warto�ci b�d� przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si� ograniczenia co do przedstawionych warto�ci, wynikaj�ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Naley poda�, które informacje zostan� udost�pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b�dzie termin ich udost�pnienia:

Informacje dotycz�ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób post�powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b�d� warunki, na jakich wykonawcy b�d� mogli licytowa� (minimalne

wysoko
ci post�pie	):

Informacje dotycz�ce wykorzystywanego sprz�tu elektronicznego, rozwi�za	 i specyfikacji technicznych w zakresie poł�cze	:

Wymagania dotycz�ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoyli nowych post�pie	, zostan� zakwalifikowani do nast�pnego etapu:

Warunki zamkni�cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 70,00

okres gwarancji 20,00

do
wiadczenie kierownika bud 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

7 z 9 2018-06-07, 07:57



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które musz� spełnia� wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst�pnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Naley poda� informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb� etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga	 zamawiaj�cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko
ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi�zania stanowi�ce podstaw� do składania

ofert, jeeli zamawiaj�cy przewiduje nagrody:

Wst�pny harmonogram post�powania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi�za	:

Naley poda� informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj�ce minimalne wymagania, którym musz� odpowiada� wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj�cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której b�dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost�pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz�ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz�dze	 informatycznych:

Sposób post�powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre
lenie minimalnych wysoko
ci post�pie	:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoyli nowych post�pie	, zostan� zakwalifikowani do nast�pnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni�cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre
ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,

albo wzór umowy:

Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Naley wskaza� zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiaj�cy dopuszcza moliwo
� dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, wszelkich zmian

dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagaj�cych przewidzenia w SIWZ, a take zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano

we wzorze umowy stanowi�cy Zał�cznik nr 8 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost�pniania informacji o charakterze poufnym (je�eli dotyczy):

�rodki słu��ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu:

Data: 2018-06-22, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgl�du na piln� potrzeb� udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):

Nie

Wskaza� powody:

J�zyk lub j�zyki, w jakich mog� by� sporz�dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post�powaniu

> PL

IV.6.3) Termin zwi�zania ofert�: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały by� przeznaczone na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, je�eli �rodki słu��ce sfinansowaniu zamówie� na badania naukowe lub

prace rozwojowe, które zamawiaj�cy zamierzał przeznaczy� na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ�CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ�CE OFERT CZ��CIOWYCH
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