
�������	
��
 �������� �
���	�� �
�������


Sosnowiec, 07.06.2018r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 w zwi�zku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami) na: 

 
 

Wymian� 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 – 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ"CEGO: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 41-219 Sosnowiec, woj. 
�l�skie,  
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Regon: 272491027 
KRS: 0000058686 
NIP: 644-10-14-365 
tel. (32) 363 24 80  
Strona internetowa: www.smlokum.pl; 
Adres email: inspektorzy@smlokum.pl 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA,  
W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 
1. Post�powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� 
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pó�niejszymi zmianami) o warto�ci 
szacunkowej poni�ej progów okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. 
ust 8 Prawa zamówie� publicznych w systemie nieobowi�zkowym. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
• Biuletyn Zamówie� Publicznych, 
• strona internetowa www.smlokum.pl , 
• tablica ogłosze� w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 

41-219 Sosnowiec, woj. �l�skie,  
• baza konkurencyjno�ci. 

 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót  rozbiórkowych i 

monta�owych zwi�zanych z demonta�em istniej�cego o�wietlenia i monta�em 
o�wietlenia energooszcz�dnego wewn�trznego i zewn�trznego typu LED w  cz��ci 
wspólnych budynków jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, pomieszczenia 
wspólnego u�ytkowania, 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.  

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych.  
3. Zamawiaj�cy dopuszcza w ofercie, a nast�pnie zastosowanie innych materiałów i 

urz�dze� ni� podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 
parametrów i osi�gni�cia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urz�dzenia 
w sposób nie gorszy ni� okre�lony w dokumentacji.  

4. Ilekro# w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w zał�cznikach, przedmiot 
zamówienia został okre�lony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, �ródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawc�, intencj� Zamawiaj�cego było 
przedstawienie „typu” produktu, materiału b�d� technologii; w takim przypadku 
Zamawiaj�cy dopuszcza składanie ofert równowa�nych; zaoferowane rozwi�zania 
równowa�ne (urz�dzenia, sprz�t lub materiały) b�d� posiadały parametry nie gorsze ni� 
te, okre�lone przez Zamawiaj�cego. 

a. W przypadku powoływania si� przez Zamawiaj�cego na normy, europejskie 
oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych (certyfikaty) odnosz�ce si� do przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza si� rozwi�zania równowa�ne  do opisanych przez 
Zamawiaj�cego. 
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b. Zamawiaj�cy w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, i� 
wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot 
zamówienia posiadaj�cy normy wy�sze, równowa�ne opisywanym. 

c. Wykonawca, który powołuje si� na rozwi�zania równowa�ne opisywanym 
przez Zamawiaj�cego, jest obowi�zany wykaza�, �e oferowane przez niego 
dostawy spełniaj� wymagania okre�lone przez Zamawiaj�cego. 

d. Je�eli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 
urz�dze� znaki towarowe, patenty lub pochodzenie �ródła lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawc�, je�eli mogłoby to doprowadzi� do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów 
- Zamawiaj�cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie 
materiałów lub urz�dze� równowa�nych. Materiały lub urz�dzenia 
pochodz�ce od konkretnych producentów okre�laj� minimalne parametry 
jako�ciowe i cechy u�ytkowe, jakim musz� odpowiada� materiały lub 
urz�dzenia oferowane przez Wykonawc�, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez Zamawiaj�cego. Materiały lub urz�dzenia pochodz�ce od 
konkretnych producentów stanowi� wył�cznie wzorzec jako�ciowy 
przedmiotu zamówienia. Pod poj�ciem „minimalne parametry jako�ciowe i 
cechy u�ytkowe” Zamawiaj�cy rozumie wymagania dotycz�ce materiałów lub 
urz�dze� zawarte w ogólnie dost�pnych �ródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa� 
Zamawiaj�cego w stosunku do okre�lonego rozwi�zania. Posługiwanie si� 
nazwami producentów/produktów ma wył�cznie charakter przykładowy. 
Zamawiaj�cy, wskazuj�c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocze�nie produkty równowa�ne o parametrach jako�ciowych i cechach 
u�ytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznaj�c tym samym ka�dy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji, Zamawiaj�cy wymaga zło�enia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniaj�cych te materiały lub urz�dzenia. 

 
5. Szczegółowe obowi�zki Wykonawcy okre�la wzór umowy - Zał$cznik Nr 8 do SIWZ . 
6. Zamawiaj�cy wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesi�cy, nie 

dłu�szy jednak ni� 60 miesi�cy licz�c od dnia odbioru ko�cowego robót. 
7. Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówie�: 

Główny przedmiot: 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

      45316000-5 - Instalowanie systemów o�wietleniowych i sygnalizacyjnych  
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne  

8. Zatrudnienie na podstawie umowy o prac�: 
1.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiaj�cy wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o prac�, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26.06.1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z 
pó�n. zm.) lub analogicznych przepisów pa�stw członkowskich UE, EOG, 
przez Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego podwykonawc�, osób 
wykonuj�cych wskazane poni�ej czynno�ci w trakcie realizacji zamówienia 



�������	
��
 �������� �
���	�� �
�������


(z wył�czeniem osób pełni�cych samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz.U.  z 2017r., poz. 1332, ze zmianami): 
1.1.1. Roboty zwi�zane z demonta�em istniej�cego o�wietlenia, 
monta�em o�wietlenia energooszcz�dnego. 

1.2. Zatrudnienie osób, o których mowa powy�ej, nast�pi przed dniem 
rozpocz�cia wykonywania przez te osoby czynno�ci i najpó�niej w dniu 
rozpocz�cia wykonywania czynno�ci przez dan� osob�. Wykonawca 
przedło�y Zamawiaj�cemu o�wiadczenie o zatrudnieniu poszczególnych 
osób na podstawie umowy o prac� przy realizacji zadania z podaniem 
terminów wa�no�ci umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie 
pó�niej ni� trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren 
budowy. 

1.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiaj�cy uprawniony jest do 
wykonywania czynno�ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno�nie 
spełniania przez Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego 
podwykonawc� wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac� osób 
wykonuj�cych wskazane powy�ej czynno�ci. Zamawiaj�cy uprawniony 
jest w szczególno�ci do: 
1.3.1. ��dania o�wiadcze� i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny 
1.3.2. ��dania wyja�nie� w przypadku w�tpliwo�ci w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
1.3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy. 

1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi�zany jest 
na ka�de wezwanie Zamawiaj�cego w terminie nie dłu�szym ni� 15 dni, 
licz�c od dnia tego wezwania, przedło�y� stosowne dokumenty w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy, w 
tym: 
1.4.1. o�wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac� osób 
wykonuj�cych czynno�ci, których dotyczy wezwanie 
Zamawiaj�cego. O�wiadczenie to powinno zawiera� w 
szczególno�ci: dokładne okre�lenie podmiotu składaj�cego 
o�wiadczenie, dat� zło�enia o�wiadczenia, wskazanie, �e obj�te 
wezwaniem czynno�ci wykonuj� osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prac� wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o prac� i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do zło�enia o�wiadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

1.4.2. po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� kopi� 
umowy/umów o prac� osób wykonuj�cych w trakcie realizacji 
zamówienia czynno�ci, których dotyczy ww. o�wiadczenie (wraz z 
dokumentem reguluj�cym zakres obowi�zków, je�eli został 
sporz�dzony). Kopia umowy/umów powinna zosta� 
zanonimizowana w sposób zapewniaj�cy ochron� danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
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sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 
922 – tekst jednolity), tj. w szczególno�ci bez adresów, nr PESEL 
pracowników. Imi� i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o prac� i wymiar etatu powinny by� mo�liwe do 
zidentyfikowania; 

1.4.3. za�wiadczenie wła�ciwego oddziału ZUS, potwierdzaj�ce 
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prac� za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

1.4.4. po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem kopi� dowodu 
potwierdzaj�cego zgłoszenie pracownika przez pracodawc� do 
ubezpiecze�, zanonimizowan� w sposób zapewniaj�cy ochron� 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imi� i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

1.5. Obowi�zek zatrudnienia osób, o których mowa powy�ej zostanie 
spełniony równie� poprzez zatrudnienie ju� wcze�niej, przed zło�eniem 
przez Wykonawc� oferty na przedmiotowe zamówienie, 

1.6. Zobowi�zanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, opisanych 
powy�ej dotyczy równie� faktycznie zaanga�owanych w realizacj� 
przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów 
Wykonawcy z podwykonawcami musz� regulowa� kwesti� zatrudnienia 
osób analogicznie jak niniejsza umowa (do zakresu obj�tego umow� o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo), by bezwzgl�dnie 
umo�liwi� Wykonawcy realizacj� obowi�zku przedło�enia dokumentów, o 
których mowa w pkt 1.4. Niespełnienie w tych okoliczno�ciach 
wymienionych wymaga� umów o podwykonawstwo poci�gnie za sob� 
zgłoszenie przez Zamawiaj�cego odpowiednio zastrze�e� lub sprzeciwu. 
W przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co do przestrzegania prawa 
pracy przez Wykonawc� lub podwykonawc� Zamawiaj�cy zwróci si� o 
przeprowadzenie kontroli przez Pa�stwow� Inspekcj� Pracy. 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawc� lub podwykonawc� wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o prac� osób wykonuj�cych wskazane 
w pkt. 8 ppkt 1.1. czynno�ci Zamawiaj�cy przewiduje sankcj� w postaci 
obowi�zku zapłaty przez Wykonawc� kary umownej w wysoko�ci 
okre�lonej w § 15 wzoru Umowy.  

1.7. Niezło�enie przez Wykonawc� w wyznaczonym przez Zamawiaj�cego 
terminie ��danych przez Zamawiaj�cego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawc� lub podwykonawc� wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prac� traktowane b�dzie równie� jako niespełnienie 
przez Wykonawc� lub podwykonawc� wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o prac� osób wykonuj�cych wskazane w pkt 8 ppkt 1.1 czynno�ci.  

1.8. W przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co do przestrzegania prawa 
pracy przez Wykonawc� lub podwykonawc�, Zamawiaj�cy mo�e zwróci� 
si� o przeprowadzenie kontroli przez Pa�stwow� Inspekcj� Pracy. W 
przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, �e Wykonawca lub 
podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prac� osób 
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wykonuj�cych wskazane w pkt 8 ppkt 1.1. czynno�ci, Zamawiaj�cemu od 
Wykonawcy przysługuje kara umowna. 

 
ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZ%&CIOWE 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych.  
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY 
PZP: 
Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielenia zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE: 
Nie dopuszcza si� składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. PODWYKONAWCY: 
1. Zamawiaj�cy dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiaj�cy ��da wskazania przez Wykonawc� w ofercie cz��ci zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc� firm 
podwykonawców.  

2. Powierzenie realizacji cz��ci zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialno�ci za prawidłow� realizacj� zamówienia. 

3. Zamawiaj�cy nie wprowadza zastrze�enia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) 
ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

4. Zamawiaj�cy ��da, aby przed przyst�pieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile s� ju� znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaanga�owanych w realizacj� 
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj�cego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a tak�e 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó�niejszym 
okresie zamierza powierzy# realizacj� robót.  

5. Je�eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał si� na zasadach okre�lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
post�powaniu, Wykonawca jest obowi�zany wykaza# Zamawiaj�cemu, i� 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym ni� podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał si� w 
trakcie post�powania o udzielenie zamówienia.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykona# zamówienia przy udziale 
podwykonawców, nale�y wskaza# w formularzu „nie dotyczy”. Je�eli Wykonawca 
zostawi ten punkt formularza niewypełniony Zamawiaj�cy uzna, i� zamówienie 
zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 14 grudnia 2018 r. 
 
ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POST%POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega# si� wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegaj� wykluczeniu;  
1.2. spełniaj� warunki udziału w post�powaniu. 

2. Zamawiaj�cy nie wprowadza zastrze�enia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych.  
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3. W odniesieniu do warunków udziału w post�powaniu dotycz�cych zdolno�ci technicznej 
lub zawodowej, Zamawiaj�cy wymaga, aby Wykonawca:  
1.1. warunek dotycz cy zdolno�ci technicznej:  

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 je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – 
w tym okresie, nale�ycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ka�da : 

− polegaj�ca na wymianie opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na 
energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła, 

− o warto�ci brutto nie ni�szej 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.  

 
1.2. warunek dotycz�cy zdolno�ci zawodowej: 

Zamawiaj�cy uzna warunek dotycz�cy zdolno�ci zawodowej (minimalny 
poziom zdolno�ci) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, je�eli wyka�e, �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, wa�ne 
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 in�yniera 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 wa�ne 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 mo�e na ka�dym etapie post�powania uzna�, �e Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolno�ci, je�eli zaanga�owanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi�wzi�cia gospodarcze Wykonawcy 
mo�e mie� negatywny wpływ na realizacj� zamówienia. 

 

1.3.  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. 

 
4. Zamawiaj�cy wykluczy z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawc�, wobec którego zaistniej� przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych.  
Zamawiaj�cy  b�dzie stosował  przesłank� fakultatywn� wykluczenia okre�lon� w art. 24 
ust 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP:  
4.1. w stosunku do którego otwarto likwidacj�, w zatwierdzonym przez s�d układzie w 

post�powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidacj� jego maj�tku lub s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2017r. poz. 1508) lub którego upadło�# ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadło�ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidacj� maj�tku upadłego, chyba �e s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło�ciowe (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.);  

4.2. który naruszył obowi�zki dotycz�ce płatno�ci podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiaj�cy jest w stanie wykaza# 
za pomoc� stosownych �rodków dowodowych, z wyj�tkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówie� publicznych, chyba, �e 
Wykonawca dokonał płatno�ci nale�nych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wi���ce porozumienie w sprawie spłaty tych nale�no�ci.  

5. Zamawiaj�cy mo�e wykluczy# Wykonawc� na ka�dym etapie post�powania o udzielenie 
zamówienia.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w post�powaniu, o których mowa w punkcie 3.1.1.- 3.1.3. niniejszej Specyfikacji 
musz� zosta# spełnione ł�cznie przez wszystkich Wykonawców, natomiast warunek, o 
którym mowa w punkcie 4 (brak podstaw do wykluczenia) musi wykaza# ka�dy z 
wykonawców wyst�puj�cych wspólnie.  

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówie� publicznych, mo�e przedstawi# 
dowody na to, �e podj�te przez niego �rodki s� wystarczaj�ce do wykazania jego 
rzetelno�ci, w szczególno�ci udowodni# naprawienie szkody wyrz�dzonej przest�pstwem 
lub przest�pstwem skarbowym, zado�#uczynienie pieni��ne za doznan� krzywd� lub 
naprawienie szkody, wyczerpuj�ce wyja�nienie stanu faktycznego oraz współprac� z 
organami �cigania oraz podj�cie konkretnych �rodków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które s� odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest�pstwom lub 
przest�pstwom skarbowym lub nieprawidłowemu post�powaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje si�, je�eli wobec Wykonawcy, b�d�cego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s�du zakaz ubiegania si� o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłyn�ł okre�lony w tym wyroku okres obowi�zywania tego zakazu.  
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8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je�eli Zamawiaj�cy, uwzgl�dniaj�c wag� i 
szczególne okoliczno�ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj�ce dowody 
przedstawione na podstawie pkt 7. 
 

1.3. Warunek przedmiotowy 
W celu potwierdzenia, �e oferowane roboty budowlane odpowiadaj� wymaganiom 
okre�lonym przez Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy wymaga od Wykonawcy przedło�enia:  
1) certyfikatu CE; 
2) atestu higienicznego; 
3) wyników bada� wykonanych zgodnie z dyrektyw� EMC w zakresie od 90 kHz do 30 

MHz przez laboratorium na terenie UE. 
 

ROZDZIAŁ X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
1. Wykonawca mo�e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

post�powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego cz��ci, polega# na zdolno�ciach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale�nie od 
charakteru prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków prawnych. Zamawiaj�cy 
informuje, i� stosowna sytuacja wyst�pi, gdy zaistniej� okoliczno�ci wymienione w 
ust. 2- 4 niniejszego punktu.  

2. Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodni# Zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował 
niezb�dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno�ci przedstawiaj�c 
zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia.  

3. Zamawiaj�cy ocenia, czy udost�pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno�ci 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj� na 
wykazanie przez Wykonawc� spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz 
bada, czy nie zachodz� wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych.  

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj�c na zdolno�ciach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach okre�lonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie� 
publicznych, b�dzie dysponował niezb�dnymi zasobami w stopniu umo�liwiaj�cym 
nale�yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ł�cz�cy 
Wykonawc� z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost�p do ich zasobów, 
Zamawiaj�cy ��da dokumentów, które okre�laj� w szczególno�ci: 
1) zakres dost�pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc�, przy 

wykonywaniu zamówienia;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolno�ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w post�powaniu dotycz�cych wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub do�wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolno�ci dotycz�.  

5. W odniesieniu do warunków dotycz�cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
do�wiadczenia, Wykonawcy mog� polega# na zdolno�ciach innych podmiotów, je�li 
podmioty te zrealizuj� roboty budowlane, do realizacji których te zdolno�ci s� 
wymagane.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi�zał si� do udost�pnienia zasobów, 
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za szkod� poniesion� przez Zamawiaj�cego powstał� wskutek nieudost�pnienia tych 
zasobów, chyba �e za nieudost�pnienie zasobów nie ponosi winy.  

7. Je�eli zdolno�ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj� spełnienia przez Wykonawc� 
warunków udziału w post�powaniu lub zachodz� wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiaj�cy ��da, aby Wykonawca w terminie okre�lonym przez 
Zamawiaj�cego:  
7.1.    zast�pił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
7.2. zobowi�zał si� do osobistego wykonania odpowiedniej cz��ci zamówienia, je�eli 

wyka�e zdolno�ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj� finansow� lub 
ekonomiczn�, o których mowa w pkt 1. 

ROZDZIAŁ XI. WYKAZ O&WIADCZE( LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ"CYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST%POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA: 
1. Wykonawca zobowi�zany jest zło�y# 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, je�eli 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. 
 

3. 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 przynale�no�ci albo braku 
przynale�no�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 przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
mo�e zło�y# 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.  

4. Zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc�, którego oferta 
została najwy�ej oceniona do zło�enia w wyznaczonym, nie krótszym ni� 5 dni, 
terminie aktualnych na dzie� zło�enia 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 zło�enia nast�puj�cych 
dokumentów:  
4.1. odpisu z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 
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rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych;  

4.2. 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 nale�no�ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 
płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

4.3. 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 nale�no�ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 
płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

4.4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze�niej ni� w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli 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 nale�ycie, 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 je�eli 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, 

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

4.6. 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, 

4.7. certyfikatu CE; 
4.8. atestu higienicznego; 
4.9. wyników bada� wykonanych zgodnie z dyrektyw� EMC w zakresie od 90 kHz 

do 30 MHz przez laboratorium na terenie UE. 
 
5. Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) pkt 4.1.– 4.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce 
odpowiednio, �e:  
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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 nale�no�ci wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie 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. 
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1) lit. b), powinny by# wystawione nie wcze�niej 

ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 
ust. 5.1) lit. a), powinien by# wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem 
tego terminu.  

7. Wykonawca, który powołuje si� na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. - 4.3. 
odno�nie tego podmiotu.  

8. W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, 
o których mowa w pkt 4.1 - 4.3 nale�y zło�y# odno�nie ka�dego z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których 
mowa w pkt. 4.4-4.9. Wykonawcy składaj� tak, aby wykaza#, �e wspólnie spełniaj� 
warunki udziału w post�powaniu.  

9. Je�eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo�e zło�y# dokumentów 
dotycz�cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiaj�cego, mo�e zło�y# inny dokument, który w wystarczaj�cy sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiaj�cego warunku udziału w 
post�powaniu.  

10. Je�eli oka�e si� to niezb�dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
post�powania o udzielenie zamówienia, Zamawiaj�cy mo�e na ka�dym etapie 
post�powania wezwa# Wykonawców do zło�enia wszystkich lub niektórych 
o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych, �e nie podlegaj� wykluczeniu, 
spełniaj� warunki udziału w post�powaniu lub kryteria selekcji, a je�eli zachodz� 
uzasadnione podstawy do uznania, �e zło�one uprzednio o�wiadczenia lub 
dokumenty nie s� ju� aktualne, do zło�enia aktualnych o�wiadcze� lub dokumentów.  

11. O�wiadczenia, o których mowa w pkt 2.1, 3 i 4 dotycz�ce Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolno�ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
okre�lonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie� publicznych składane s� w 
oryginale.  

12. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, inne ni� o�wiadczenia o których mowa w pkt. 12 
składane s� w oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno�# z oryginałem.  

13. Po�wiadczenie za zgodno�# z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolno�ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które ka�dego z nich dotycz�.  

14. Po�wiadczenie za zgodno�# z oryginałem nast�puje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.  

15. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym składane s� wraz z tłumaczeniem na j�zyk 
polski. 

16. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj� si� o udzielenie zamówienia musz� 
post�powa# z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych zasad:  
16.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia zobowi�zani s� 

do zło�enia wraz ofert� pełnomocnictwa do ich reprezentowania w 
post�powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post�powaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
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powinno by# zło�one w oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno�# z 
oryginałem przez notariusza.  

16.2. Je�eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie wybrana, Zamawiaj�cy ��da zło�enia przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj�cej współprac� 
tych Wykonawców. 

ROZDZIAŁ XII. WYMOGI DOTYCZ"CE OFERTY 
1. Tre�# oferty musi odpowiada# tre�ci SIWZ i zosta# sporz�dzona wg formularza 

ofertowego stanowi�cego Zał�cznik nr 1 do SIWZ.  
2. Oferta musi zosta# sporz�dzona w j�zyku polskim w formie pisemnej, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inn� trwał� i czyteln� technik�.  
3. Oferta musi by# podpisana - za podpisanie uznaje si� własnor�czny podpis zło�ony 

przez osob�/osoby upowa�nion�/upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy lub 
Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia publicznego. Do 
oferty nale�y doł�czy# pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 
Wykonawcy/ów ubiegaj�cego/cych si� o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo nale�y doł�czy# w oryginale b�d� kopii, potwierdzonej za zgodno�# 
z oryginałem notarialnie.  

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, musz� by# dokonane w sposób czytelny, parafowane 
własnor�cznie przez osob�/osoby podpisuj�c�/podpisuj�ce ofert� lub inne osoby do 
tego umocowane.  

5. Zaleca si�, aby ofert� wraz z zał�cznikami nale�y umie�ci# w dwóch nieprzejrzystych, 
zamkni�tych kopertach.  
5.1. Koperta zewn�trzna powinna by# zaadresowana zgodnie z opisem poni�ej:  

 
nazwa i adres Wykonawcy 
 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: 
 

Wymian� opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na energooszcz�dne 
LED-owe �ródła �wiatła 

 
UWAGA! Nie otwiera# przed dniem 22.06.2018r. godz. 8:30 

5.2. Koperta wewn�trzna winna by# oznakowana jw. z nazw� i adresem b�d� 
piecz�tk� Wykonawcy.  

6. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, 
jednak w takim przypadku Zamawiaj�cy nie bierze odpowiedzialno�ci za jej 
nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.  

7.  Je�eli oferta zostanie opisana w inny sposób ni� powy�ej albo zło�ona w innym 
miejscu, czy to przez Wykonawc�, osob� upowa�nion� czy pracownika poczty 
kurierskiej – zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za jej nieprawidłowe 
przekazanie b�d� przedwczesne, przypadkowe otwarcie.  

8. Ka�da strona oferty powinna by# parafowana przez osob� podpisuj�c� ofert�.  
9. Wszystkie strony oferty, wraz z zał�cznikami powinny by# ponumerowane oraz 

poł�czone w sposób trwały.  
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji 19 (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianami), Wykonawca 
powinien to wyra�nie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczy# zastrze�one 
informacje. Wskazane jest wyodr�bnienie dokumentów zawieraj�cych zastrze�one 
informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych, 
Wykonawca zobowi�zany jest do wykazania, i� zastrze�one informacje stanowi� 
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tajemnic� przedsi�biorstwa. Nie podlegaj� zastrze�eniu informacje o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

11. Zło�enie przez Wykonawc� wi�cej ni� jednej oferty lub przedło�enie oferty 
wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty.  
13. Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za otwarcie oferty przed terminem w 

przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  
14. Zamawiaj�cy informuje, �e umo�liwi wgl�d do jawnej cz��ci zło�onych ofert w 

wyznaczonym przez siebie terminie, okre�lonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny 
wniosek zainteresowanego. 

 
Rozdział XIII WYMAGANIA DOTYCZ"CE WADIUM  

1.1. Wadium wnosi si� przed upływem terminu składania ofert. Termin 
składania ofert okre�lono w punkcie 1 w Rozdziale XVI SIWZ.  
W przypadku wadium wnoszonego w pieni�dzu Zamawiaj�cy uznaje za 
prawidłowy termin jego wniesienia dat� wpływu na konto 
Zamawiaj�cego. 
UWAGA: 
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko zwi�zane ze skuteczno�ci� dostarczenia 
Zamawiaj�cemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed 
terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieni�dzu wpłaca si� 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj�cego. 
Posłu�enie si� przez ustawodawc� sformułowaniem «wpłaca� na rachunek» 
jest równoznaczne z konieczno�ci� zaksi�gowania �rodków pieni��nych na 
wskazanym rachunku. 
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 z adnotacj�:  
Wadium – Przetarg: Wymian� opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na 
energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła. 
Wadium wniesione w pieni�dzu Zamawiaj�cy przechowuje na rachunku 
bankowym. 

1.2. Wadium mo�e by� wnoszone w jednej lub kilku nast�puj�cych formach: 
1.2.1. pieni�dzu; 
1.2.2. por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy 

oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym �e por�czenie kasy jest zawsze 
por�czeniem pieni��nym; 

1.2.3. gwarancjach bankowych; 
1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
1.2.5. por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 
oraz 2017 r. poz. 1089). 

1.3. Wadium wniesione w postaci innej ni� pieni�dz powinno zawiera� klauzul�, i� 
jest nieodwołalne, bezwarunkowe i b�dzie wypłacone na ka�de ��danie 
Zamawiaj�cego, gdy zaistnieje przesłanka okre�lona w art. 46 ust. 4a b�d� 
ust. 5 ustawy PZP. 

1.4. Dokument wniesienia wadium w pieni�dzu zaleca si� doł�czy� do oferty. W 
przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej ni� pieni�dz, oryginał 
dokumentu nale�y zło�y� w siedzibie Zamawiaj�cego w Sekretariacie 
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Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 41-219 Sosnowiec, 
woj. �l�skie, a ponadto potwierdzon� za zgodno�� z oryginałem przez 
Wykonawc� kserokopi� dokumentu zaleca si� doł�czy� do oferty. 

1.5. Wysoko�� wadium: 6.000,00 zł, (słownie: sze�� tysi�cy złotych). 
1.6. W przypadku składania oferty na wi�cej ni� jedn� cz��� zamówienia 

Wykonawca musi wnie�� wadium w wysoko�ci odpowiadaj�cej sumie 
wła�ciwej dla cz��ci, na które składa ofert�. 

1.7. Zwrot wadium. Zamawiaj�cy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP: 
1.7.1. Zamawiaj�cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa�nieniu post�powania, z 
wyj�tkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrze�eniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

1.7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiaj�cy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
nale�ytego wykonania umowy, je�eli jego wniesienia ��dano. 

1.7.3. Zamawiaj�cy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, 
który wycofał ofert� przed upływem terminu składania ofert. 

1.7.4. Zamawiaj�cy ��da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc�, 
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, je�eli 
w wyniku rozstrzygni�cia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre�lonym 
przez Zamawiaj�cego. 

1.7.5. Je�eli wadium wniesiono w pieni�dzu, Zamawiaj�cy zwraca je wraz  
z odsetkami wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawc�. 

1.8. Zatrzymanie wadium.  
1.8.1. W my�l art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn le��cych po 
jego stronie, nie zło�ył o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych 
okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o�wiadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP, co spowodowało brak mo�liwo�ci wybrania oferty zło�onej 
przez Wykonawc� jako najkorzystniejszej. 

1.8.2. W my�l art. 46 ust. 5 ustawy PZP Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium 
wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1.8.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach okre�lonych w ofercie; 
1.8.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania 

umowy; 
1.8.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� 

niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. 
2. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy. 

2.1. Zamawiaj�cy ��da od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy 
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przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie słu�y pokryciu roszcze� z tytułu 
niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy. 

2.2. Zamawiaj�cy ustala wysoko�� zabezpieczenia na 10% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.  

2.3. Zabezpieczenie mo�e by� wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku nast�puj�cych formach: 
2.3.1. pieni�dzu; 
2.3.2. por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy 

oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym �e zobowi�zanie kasy jest 
zawsze zobowi�zaniem pieni��nym; 

2.3.3. gwarancjach bankowych; 
2.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.3.5. por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 

2.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni�dzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj�cego. 

2.5. W przypadku wniesienia wadium w pieni�dzu Wykonawca mo�e wyrazi� 
zgod� na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

2.6. Je�eli zabezpieczenie wniesiono w pieni�dzu, Zamawiaj�cy przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj�cy zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieni�dzu z odsetkami wynikaj�cymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieni�dzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo�e dokona� zmiany formy 
zabezpieczenia na jedn� lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 
ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ci�gło�ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko�ci. 

2.8. Zwrot zabezpieczenia. 
2.8.1. Zamawiaj�cy zwraca 70% wysoko�ci zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj�cego za 
nale�ycie wykonane zgodnie z umow�, tj. ostatecznego odbioru przez 
Zamawiaj�cego przedmiotu zamówienia. 

2.8.2. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy 
Zamawiaj�cy zwróci nie pó�niej ni� w 15 dniu po upływie okresu 
r�kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 
15 dni nast�puje od daty upływu okresu r�kojmi za wady. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszcze� z tytułu r�kojmi za wady 
wynosi 30% wysoko�ci zabezpieczenia. 

 
Rozdział XIV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI% ZAMAWIAJ"CEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O&WIADCZE( I DOKUMENTÓW:
1. Kontakt zamawiaj�cego z wykonawcami odbywa si� wył�cznie w formie pisemnej oraz 

drog� elektroniczn� na adres: adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” ul. Chemiczna 
12, 41-219 Sosnowiec, woj. �l�skie 032 363 24 80, adres email: inspektorzy@smlokum.pl. 

2. Je�eli Zamawiaj�cy lub Wykonawca przekazuje korespondencj�, o�wiadczenia, wnioski, 
za�wiadczenia oraz informacje na emaila, ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawc� odbioru 
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korespondencji w ci�gu 2 dni, Zamawiaj�cy do celów dowodowych posłu�y si� 
prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

3. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wyja�nienia – zamawiaj�cy i 
wykonawca przekazuj� pisemnie, drog� elektroniczn� w j�zyku polskim. 

4. Wyja�nienia tre�ci SIWZ odbywa si� zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych. Wykonawca mo�e zwróci# si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci SIWZ. 
Zamawiaj�cy jest obowi�zany udzieli# wyja�nie� niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, �e wniosek o wyja�nienie 
tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn�ł do Zamawiaj�cego nie pó�niej 
ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Do kontaktowania si� z Wykonawc� Zamawiaj�cy upowa�nia: 
1. Agnieszk� Sysakiewicz - 032 3632491 
2. Justyn� Gaweł - 032 3632495 

 
ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWI"ZANIA OFERT": 
1. Wykonawca jest zwi�zany ofert� nie dłu�ej ni� 30 dni od terminu wyznaczonego do 

składania ofert. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj�cego mo�e przedłu�y# termin 
zwi�zania ofert�, z tym, �e zamawiaj�cy mo�e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu zwi�zania ofert�, zwróci# si� do wykonawców o wyra�enie zgody na 
przedłu�enie tego terminu o oznaczony okres, nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. Przedłu�enie 
terminu zwi�zania ofert� jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłu�eniem okresu 
wa�no�ci wadium albo, je�eli nie jest to mo�liwe z wniesieniem nowego wadium na 
przedłu�ony okres zwi�zania ofert�. Je�eli przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� 
dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowi�zek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłu�enia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Oferty nale�y zło�y# w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” ul. Chemiczna 

12, 41-219 Sosnowiec sekretariat w terminie do dnia: 22.06.2018 r. godzina 08:00. 
2. Wszystkie oferty zło�one po terminie zostan� niezwłocznie zwrócone wykonawcom 

bez otwierania. 
3. Za termin zło�enia oferty przyjmuje si� dat� i godzin� wpływu oferty do 

Zamawiaj�cego, a nie dat� i godzin� jej wysłania przez Wykonawc� ( np. przesyłk� 
pocztow� lub kuriersk�). 

4. Otwarcie ofert nast�pi w dniu 22.06.2018r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółdzielni - 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 41-219 Sosnowiec) sala 
konferencyjna 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy przeka�e 
zebranym wykonawcom informacje o wysoko�ci kwoty, jak� zamierza przeznaczy# na 
sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostan� przekazane nast�puj�ce 
informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena a tak�e 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, do�wiadczenie wnioskodawcy, 
warunki płatno�ci. 

6. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia – ka�dy z tych Wykonawców), w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  
https://www.smnasza.sosnowiec.pl , informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
PZP, przekazuje Zamawiaj�cemu o*wiadczenie o przynale+no*ci lub braku 
przynale+no*ci do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SIWZ), o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, Wykonawca 
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mo�e przedstawi# dowody, b�d� informacje potwierdzaj�ce, �e powi�zania z innym 
Wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia. 

7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z post�powania o udzielenie zamówienia 
wyklucza si� równie� Wykonawców, którzy nale��c do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó�n. zm.), zło�yli odr�bne oferty, oferty cz��ciowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym post�powaniu, chyba �e wyka��, �e 
istniej�ce mi�dzy nimi powi�zania nie prowadz� do zakłócenia konkurencji pomi�dzy 
Wykonawcami w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiaj�cy mo�e ograniczy# dost�p do informacji zwi�zanych z post�powaniem o 
udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okre�lonych w ustawie. Nie ujawnia si� 
informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca, nie pó�niej ni� w terminie 
składania ofert, zastrzegł, �e nie mog� by# one udost�pnione. Wykonawca nie mo�e 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 
1. Obowi�zkiem wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu SIWZ oraz wyliczenie i 

zaproponowanie ceny ofertowej. 
2. Do ceny przyjmuje si� cen� podan� w ofercie wyra�on� w złotych polskich. 
3. Cena oferty brutto musi gwarantowa# pełne wykonanie zakresu rzeczowego obj�tego 

przetargiem. 
4. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Cena brutto podana w ofercie (w formularzu ofertowym) jest cen� 
ryczałtow�.  

2) Definicj� ryczałtu okre�la art. 632 Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 
pó�niejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okre�la w art. 632 
nast�puj�co: 
2.1. §1. Je�eli strony umówiły si� o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmuj�cy zamówienie nie mo�e ��da� podwy�szenia 
wynagrodzenia, chocia�by w czasie zawarcia umowy nie mo�na 
było przewidzie� rozmiaru lub kosztów prac. 

2.2. §2. Je�eli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie mo�na 
było przewidzie�, wykonanie dzieła groziłoby przyjmuj�cemu 
zamówienie ra��c� strat�, s�d mo�e podwy�szy� ryczałt lub 
rozwi�za� umow�. 

3) Cena ryczałtowa brutto oferty powinna obejmowa� pełny zakres 
rzeczowy robót zwi�zanych z kompleksow� realizacj� zadania. Cena 
winna zosta� ustalona w oparciu o przekazan� przez Zamawiaj�cego 
dokumentacj� techniczn�.  

4) Sposób obliczenia ceny: w formularzu ofertowym nale�y poda� cen� 
ryczałtow� brutto wyliczon� dla całego przedmiotu zamówienia, 
obejmuj�c� pełny zakres rzeczowy robót zwi�zanych z kompleksow� 
realizacj� zadania. 

5) Zamawiaj�cy wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy 
sporz�dził i przedło�ył kosztorys ofertowy spełniaj�cy wszystkie wymogi 
Zamawiaj�cego okre�lone w Specyfikacji. Kosztorys nale�y sporz�dzi� 
metod� kalkulacji uproszczonej, polegaj�cej na obliczeniu warto�ci 



�������	
��
 �������� �
���	�� �
�������


netto danej pozycji kosztorysu, jako iloczynu ilo�ci (liczby) ustalonych 
przez Wykonawc� jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa w danej pozycji i warto�� 
tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi obejmowa� wszystkie koszty 
niezb�dne do wykonania robót wymaganej jako�ci i w oferowanym 
terminie, wł�czaj�c w to koszty bezpo�rednie, koszty ogólne budowy, 
ogólne koszty prowadzenia działalno�ci gospodarczej, kalkulowany 
zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i nale�no�ci, zwi�zane z 
wykonywaniem robót, odpowiedzialno�ci� materialn� i zobowi�zaniami 
Wykonawcy wymienionymi lub wynikaj�cymi z dokumentacji, warunków 
umowy oraz przepisów dotycz�cych wykonywania robót budowlanych. 

6) Kosztorys ofertowy winien zosta# sporz�dzony na podstawie zestawienia 
przewidywanych do wykonania robót budowlanych, tj. przedmiaru robót, jak i 
cało�ci dokumentacji projektowej dotycz�cej przedmiotu zamówienia. Wycena 
ma mie# form� kosztorysu uproszczonego wraz z tabel� elementów scalonych 
oraz zestawieniem materiałów.  
Wykonawca nie ma obowi�zku doł�czenia kosztorysu ofertowego do oferty.  

7) Kosztorys ofertowy b�dzie stanowił podstaw� dla sporz�dzenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz rozliczenia robót w przypadku 
odst�pienia od umowy i b�dzie przedło�ony Zamawiaj�cemu przez 
wybranego Wykonawc� przed zawarciem umowy. 

5. Zamawiaj�cy poprawia w ofercie : 
− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl�dnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
− inne omyłki polegaj�ce na niezgodno�ci oferty ze specyfikacj� 

istotnych warunków zamówienia, nie powoduj�ce istotnych zmian w 
tre�ci oferty - niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym Wykonawc�, którego 
oferta została poprawiona. 

 
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE DOTYCZ"CE WALUT OBCYCH: 
Rozliczenia prowadzone b�d� w złotych polskich. 
 
ROZDZIAŁ XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ"CY BEDZIE KIEROWAŁ SI% 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT: 
1. Zamawiaj�cy dokona oceny oferty dla ka�dej z cz��ci I-V, wg poni�szych kryteriów: 

− cena (C) - 70% (max. 70 pkt) 
− okres gwarancji (OG) - 20% (max. 20 pkt) 
− do�wiadczenie kierownika budowy: 10%. 

2. Opis kryterium „Cena”- 70 pkt. 
Kryterium cena b�dzie rozpatrywany na podstawie cen brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia podanej przez Wykonawc� na Formularzu ofertowym. 
Ilo�# punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poni�szego wzoru: 
C = (C min/ Co) x 70 
gdzie: C min – cena brutto oferty najta�szej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium mo�e uzyska# maksymalnie 70 
pkt. 

3. Opis kryterium „Okres gwarancji” – 20 pkt. 
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Kryterium okres gwarancji b�dzie rozpatrywany na podstawie udzielonego okresu 
gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawc� na Formularzu 
ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesi�cach. 
Uwaga. Najkrótszy mo�liwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiaj�cego: 
36 miesi�cy. Najdłu�szy mo�liwy termin okresu gwarancji uwzgl�dniony do oceny ofert: 
60 miesi�cy. Je�eli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłu�szy ni� 60 miesi�cy do 
oceny oferty zostanie przyj�ty okres 60 miesi�cy i taki zostanie uwzgl�dniony w umowie 
z Wykonawc�. 
Wykonawca, który zaoferuje najdłu�szy okres (60 miesi�cy) – otrzymuje 20 pkt. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres (36 miesi�cy) – otrzymuje 0 pkt. 
W przypadku gdy Wykonawcy zaproponuj� warto�ci po�rednie pomi�dzy okresem 
gwarancji 36 miesi�cy a 60 miesi�cy, otrzymaj� liczb� punktów obliczon� wg wzoru: 
OG = (OGo/ OG max) x 20 
gdzie: OGo – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej 
OG max – okres gwarancji najdłu�szy 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium mo�e uzyska# maksymalnie 20 
pkt. 

4. Kryterium – do�wiadczenie kierownika budowy [Kd] – waga kryterium 10%, 
przy czym 1% = 1 punkt.    
Zamawiaj�cy w ramach kryterium do�wiadczenie Kierownika budowy b�dzie przyznawał 
punkty za do�wiadczenie osoby wskazanej jako Kierownika budowy posiadaj�cego 
uprawnienia wskazane w Rozdziale IX pkt 3 ppkt 1.2. SIWZ.  
W przypadku, gdy Wykonawca wyka�e, �e osoba wskazana, jako Kierownik budowy 
posiada do�wiadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalno�ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ogranicze�:  

• na jednej robocie budowlanej o warto�ci nie mniejszej ni� 60.000,00 zł brutto 
polegaj�cej na wymianie opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na 
energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła – otrzyma 5 punktów;  

• na dwóch robotach i wi�cej - ka�da o warto�ci nie mniejszej ni� 60.000,00 zł 
brutto i ka�da polegaj�ca na wymianie opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych 
na energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła – otrzyma 10 punktów. 

Wskazany w ofercie Kierownik budowy b�dzie pełnił funkcje Kierownika budowy przy 
realizacji zamówienia obj�tego niniejszym post�powaniem. Zamawiaj�cy dopuszcza 
zmian� osoby pełni�cej funkcj� Kierownika budowy, pod warunkiem, �e Wykonawca, 
wyka�e, �e nowa proponowana osoba posiada do�wiadczenie, które pozwalałoby 
uzyska# Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert tak� sam� ilo�# punktów, jak 
za osob� wskazan� w ofercie przetargowej. Wykonawca zobowi�zany jest wskaza# 
do�wiadczenie kierownika budowy na wzorze stanowi�cym Zał�cznik nr 5 do SIWZ w 
sposób precyzyjny i zło�y# ten dokument wraz z ofert�.  
W przypadku, gdy opis do�wiadczenia b�dzie niejednoznaczny lub niepozwalaj�cy na 
jego ocen� Zamawiaj�cy nie b�dzie przyznawał punktów za taki opis z zastrze�eniem 
art. 87 ust. 1 ustawy PZP.  
W przypadku, gdy Wykonawca:  
a) nie wyka�e do�wiadczenia kierownika budowy lub,  
b) nie zło�y wypełnionego zał�cznika nr 5 do SIWZ, Zamawiaj�cy przyzna 

Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 punktów.  
 
Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta, która uzyska ł�cznie najwy�sz� liczb� 
punktów policzon� według wzoru: 
LP = C + OG + Kd – maksymalnie 100 pkt 
gdzie: LP– ł�czna liczba punktów oferty ocenianej 
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C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
OG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. 
Kd – liczba punktów uzyskanych w kryterium do�wiadczenie kierownika budowy. 
 

5. Zamawiaj�cy dokonuj�c oceny ofert, zastosuje zaokr�glenia liczb do dwóch 
miejsc po przecinku na ka�dym etapie przeliczenia. 

6. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, je�eli nie b�dzie mo�na wybra� oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na to, �e dwie lub wi�cej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiaj�cy spo�ród tych 
ofert wybierze ofert� z najni�sz� cen� lub najni�szym kosztem. 

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, je�eli zło�ono ofert�, której wybór prowadziłby 
do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Zamawiaj�cy w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi�zek 
rozliczy� zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składaj�c ofert�, informuje 
Zamawiaj�cego, czy wybór oferty b�dzie prowadzi� do powstania u 
Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego, wskazuj�c nazw� (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub �wiadczenie b�dzie prowadzi� do jego powstania, 
oraz wskazuj�c ich warto�� bez kwoty podatku. 
 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNO&CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA, 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : 
1. Zamawiaj�cy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustaw� 

Prawo zamówie� publicznych, niniejsz� Specyfikacj� Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz została oceniona, jako najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy zawiadamia wykonawców, którzy 
zło�yli oferty, podaj�c informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych. 

3. Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego w terminie: 
− nie krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, je�eli zawiadomienie to zostało przesłane drog� 
mailow�, 

− nie krótszym ni� 10 dni, je�eli zostało przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiaj�cy mo�e zawrze# umow� w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem wy�ej wymienionych terminów, je�eli: 
− zło�ono tylko jedn� ofert�, 
− nie odrzucono �adnej oferty oraz nie wykluczono �adnego wykonawcy. 

5. Je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiaj�cy mo�e wybra# ofert� najkorzystniejsz� 
spo�ród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba �e zachodz� przesłanki uniewa�nienia post�powania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana przed zawarciem umowy b�dzie 
zobowi�zany: 
1) przedło�y# kosztorys ofertowy na kwot� zaproponowan� w ofercie 

przetargowej, 
2) przedło�y# kopie uprawnie� budowlanych osób, które b�d� brały udział przy 

realizacji zamówienia oraz aktualne za�wiadczenia wła�ciwej Okr�gowej Izby 
In�ynierów Budownictwa oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej, 

3) dostarczy# dokumenty potwierdzaj�ce wniesienie zabezpieczenia nale�ytego 
wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ; 
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4) przekaza# Zamawiaj�cemu pisemnie informacje niezb�dne do wpisania do 
tre�ci Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które b�d� 
reprezentowa# Wykonawc� przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;  

5) przedło�y# dokument lub dokumenty potwierdzaj�ce prawo osób składaj�cych 
podpis pod umow� do wyst�powania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w 
jego imieniu składania o�wiadczenia woli (pełnomocnictwo) - je�eli dotyczy;  

6) przedło�y# harmonogram rzeczowo-finansowy; zgodnie z którym b�dzie 
realizowany przedmiot zamówienia. Zał�cznikiem do umowy b�dzie 
harmonogram rzeczowo – finansowy robót zatwierdzony przez 
Zamawiaj�cego. 

7) Umow� reguluj�c� współprac� wykonawców wyst�puj�cych wspólnie (umow� 
konsorcjum). 

1. Je�eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� 
najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba �e zachodz� przesłanki uniewa�nienia 
post�powania, okre�lone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
Przez uchylanie si� od zawarcia umowy Zamawiaj�cy rozumie niestawienie si� w 
czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego w celu zawarcia umowy oraz 
nieprzedło�enie przed zawarciem umowy dokumentów, o których mowa powy�ej 
w pkt 6 ppkt 1)-7).  

 
ROZDZIAŁ XXI. WZÓR UMOWY: 
1. Wzór umowy stanowi Zał�cznik nr 8 do SIWZ. 
2. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�# 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 tak�e zmian których 
zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy 
stanowi�cy Zał�cznik nr 8 do SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ XXII. &RODKI Z BUD-ETU UNII EURPOEJSKIEJ 
Nie 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. 

ROZDZIAŁ XXIII. &RODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy w toku post�powania o udzielenie zamówienia przysługuj� �rodki 

ochrony prawnej okre�lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie� publicznych.  
2. Wykonawcy, a tak�e innemu podmiotowi je�eli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub mo�e ponie�# szkod� w wyniku naruszenia 
przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec 
czynno�ci:  

• okre�lenia warunków udziału w post�powaniu,  
• wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia,  
• odrzucenia oferty odwołuj�cego,  
• opisu przedmiotu zamówienia, 
• wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie wnosi si� w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno�ci 
zamawiaj�cego stanowi�cej podstaw� jego wniesienia - je�eli zostały przesłane 
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drog� elektroniczn� lub faksow� albo w terminie 10 dni - je�eli zostały przesłane w 
inny sposób.  

4. Odwołanie wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu, a je�eli post�powanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak�e wobec postanowie� 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si� w terminie: 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

5. Odwołanie wobec czynno�ci innych ni� okre�lone w ust. 2 i 3 wnosi si� w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzi�to lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mo�na 
było powzi�# wiadomo�# o okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego wniesienia. 

6. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomoc� wa�nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa�nego �rodka, 
spełniaj�cego wymagania dla tego rodzaju podpisu..  

7. Odwołuj�cy przesyła kopi� odwołania Zamawiaj�cemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapozna# si� z jego tre�ci� przed 
upływem tego terminu.  

8. Zamawiaj�cy przesyła niezwłocznie, nie pó�niej ni� w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestnicz�cym w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, a je�eli odwołanie dotyczy tre�ci ogłoszenia lub 
postanowie� SIWZ, zamieszcza j� równie� na stronie internetowej Zamawiaj�cego, 
wzywaj�c Wykonawców do przyst�pienia do post�powania odwoławczego.  

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
zwi�zania ofert� ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izb� orzeczenia.  

10. Na czynno�ci na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawca mo�e w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania 
poinformowa# Zamawiaj�cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno�ci podj�tej 
przez Zamawiaj�cego lub zaniechaniu czynno�ci do której jest on zobowi�zany. 
 

ROZDZIAŁ XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj�cy informuj�, �e:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz�d Spółdzielni Mieszkaniowej 

„LOKUM”; mo�e Pani/Pan uzyska# informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM”, ul. Chemiczna 12, 41-219 
Sosnowiec; tel. (32) 363 24 80. 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b�d� na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu zwi�zanym z post�powaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymian� 
opraw i tradycyjnych �ródeł �arowych na energooszcz�dne LED-owe �ródła �wiatła” 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b�d� osoby lub podmioty, którym 
udost�pniona zostanie dokumentacja post�powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z pó�n. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zako�czenia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; zgodnie z  Rozporz�dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 
2011 nr 14, poz. 67 z pó�n. zm.) teczki aktowe b�d� przechowywane w archiwum 
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zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówie� publicznych oraz 10 
lat w przypadku umów zawartych w wyniku post�powania w trybie zamówie� 
publicznych; 

5) obowi�zek podania przez Pani�/Pana danych osobowych bezpo�rednio Pani/Pana 
dotycz�cych jest wymogiem ustawowym okre�lonym w przepisach ustawy Pzp, 
zwi�zanym z udziałem w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania okre�lonych danych wynikaj� z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b�d� podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost�pu do danych osobowych Pani/Pana 

dotycz�cych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie mo�e skutkowa# zmian� wyniku 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian� postanowie� umowy 
w zakresie niezgodnym z ustaw� Pzp oraz nie mo�e narusza# integralno�ci protokołu 
oraz jego zał�czników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo ��dania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrze�eniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
�rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na wa�ne wzgl�dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa�stwa 
członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, �e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz�cych narusza 
przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w zwi�zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni�cia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy� podstaw� prawn� przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
ROZDZIAŁ XXV. ZAŁ"CZNIKI DO SPECYFIKACJI: 
1.1. Formularz ofertowy Zał$cznik nr 1. 
1.2. O�wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówie� Zał$cznik 

nr 2. 
1.3. Wykaz robót budowlanych Zał$cznik nr 3. 
1.4. Wykaz osób, które b�d� uczestniczy# w wykonywaniu zamówienia Zał$cznik nr 4. 
1.5. Do�wiadczenie kierownika budowy - Zał$cznik nr 5.  
1.6. O�wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych 

Zał$cznik nr 6. 
1.7. O�wiadczenie o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy 

kapitałowej Zał$cznik nr 7. 
1.8. Wzór umowy Zał$cznik nr 8. 
1.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał$cznik Nr 9. 
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