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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 

(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019 ) 
 

1. Zamawiający: 
  Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., ul. Lubelska 75 A, 23-200 Kraśnik  

NIP: 715-17-22-752, REGON: 432644266, strona internetowa: http://nowa.kpm.krasnik.pl/ 
Tel.: +48 81 825 09 74; 
godziny otwarcia: 
poniedziałek, środa, czwartek:7:30-15:30 
wtorek:8:00-16:00 
piątek: 7:00-15:00 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.). 

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Zgodnie z art. 25a ust. 1 
ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzieo składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym 
w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy 
tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów 
wymaganych w pkt 6 SIWZ). 

2.2 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizowad przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd 
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyd zgodnie ze wzorem formularza oferty 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
tj. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 
czy dostawców materiałów budowlanych), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) zwany dalej k.p. 

2.6 Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby 
wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców. 

2.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie legalności i podstawy zatrudnienia 
pracowników, odrębnie od złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.6. 

2.8 Niezależnie od uprawnieo wskazanych w pkt 2.7 Zamawiający ma prawo skierowania wniosku do inspektoratu pracy 
o przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności i podstawy zatrudnienia.  

2.9 Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 2.5-2.8 skutkuje sankcjami określonymi w § 24 ust. 1 pkt 13-14 
wzoru umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 

2.10 Zamawiający nie przewiduje wymagao w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, zwianych 
z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których 
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.11 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 

http://nowa.kpm.krasnik.pl/
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W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji 
przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający 
informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadad produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie 
z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazad, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania 
równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazad, że oferowane przez niego rozwiązania 
równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 

3. Przedmiot zamówienia: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja biurowca Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego 

w Kraśniku”. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywnośd Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, 
Działanie: 5.1 , współfinansowanego ze środków europejskich. 
3.1.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Szczegółowy zakres rzeczowy prac został określony w załączniku Nr 1 i 1a do SIWZ. 
CPV:  

45321000-3 Izolacja cieplna  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45000000-7 Roboty budowlane  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45261000-4 Wykonywanie pokryd i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45310000-3 Instalacje 
45315000-8 Rozdzielnice pod fotowoltaikę 
45310000-3 Instalacja elektryczna w budynku - oświetlenie 
45317000-2 Fotowoltaika 
45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania 
45331110-0 Kotłownia gazowa z pompą ciepła 
45400000-1 Roboty budowlane i adaptacyjne 
45332000-3 Instalacja wody ciepłej 
45331000-6 Wentylacja 
45331000-6 Instalacje wentylacyjne 
45331000-6 Prace związane z przejściami przez stropy i ściany 

3.2  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 
3 lata licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę koocowego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. 

4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1 Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2021r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 
5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy. 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa 
warunków w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: 

a) doświadczenia: 
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Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczył co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była 
termomodernizacja budynku o wartości nie mniejszej niż  300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla 
jednego zamówienia. 
Przez wartośd 1 zamówienia Zamawiający rozumie łączną wartośd zadania w ramach 1 umowy (1 zadania 
inwestycyjnego). 
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo 
Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim 
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeo wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, 
w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
b) kwalifikacji zawodowych: – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

5.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnid, co najmniej 
jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.  

5.4 Poleganie na potencjale innych podmiotów: 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnid Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. 
Ww. zobowiązanie należy dołączyd do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno określad: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a oraz art. 25a ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 6.2 A SIWZ. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie  
z art. 36b ust. 2 ustawy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się zgodnie 
z art. 36 ba. ustawy. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie 
wymagao określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1 Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 
i pkt 8 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 
w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

6.2 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako 
najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzieo złożenia, następujących oświadczeo 
i dokumentów: 



 

4Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda: - 
Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów. 

B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 
1) Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ) z załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukooczone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – inne dokumenty. 
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych”, roboty budowlane obejmują 
szerszy zakres prac, niż roboty wskazane w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, wymaga się od Wykonawcy 
jednoznacznego określenia w ww. dokumencie informacji w wymaganym zakresie. 

6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyd wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

6.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: - Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów. 
6.5 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez 

spółkę cywilną: 
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. 

i pkt 6.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. B. ppkt 1) – 2) SIWZ oraz formularz oferty są składane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

winni załączyd do oferty oryginał pełnomocnictwa; 
4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Treśd pełnomocnictwa powinna dokładnie określad zakres umocowania. Dokument 
pełnomocnictwa powinien zostad podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą byd złożone przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeo woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem. Oferta musi byd podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

6.6 Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.1. ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ oraz zobowiązanie podmiotów trzecich do 
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) składane są wraz 
z ofertą.  
Dokument określony w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą 
tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza (składane są na wezwanie i mają byd 
aktualne na dzieo złożenia, zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy). 

6.7 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną 
(w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. W przypadku wykorzystania 
faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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7.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem 
(komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, 
chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony 
w pkt 7.1 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
7.4 Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytao w wersji elektronicznej, w formie 
edytowalnej, pocztą email na adres: info@kpm.krasnik.pl  

7.5 Zamawiający udzieli wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do kooca 
dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo Zamawiający może udzielid 
wyjaśnieo lub pozostawid wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania powyższego wniosku. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd SIWZ. 
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie 
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią 
udzielonych wyjaśnieo i zmian, jako obowiązującą należy przyjąd treśd informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnieo czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierowad na adres: 

KPM Sp. z o.o., ul. Lubelska 75 A, 23-200 Kraśnik  
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Jarosław Matryba tel. 81 8250974 (sekretariat), e-mail: info@kpm.krasnik.pl 
Piotr Nowak tel. 81 8250974 (sekretariat), e-mail: info@kpm.krasnik.pl 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
1) Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieśd przed upływem terminu składania ofert wadium  

w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięd tysięcy złotych 00/100), 
2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:  

Bank PeKao S.A. I O. w Kraśniku, nr rachunku: 05 1240 2395 1111 0000 3334 4052  
dopiskiem: „Wadium na …………” (wpisad nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy). Wadium uważa się za wniesione 
w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
4) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyd do upływu terminu składania ofert 

dokument w formie oryginału (może byd w oddzielnej kopercie). 
5) Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
6) Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 
7) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikad jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmowad cały 
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

8) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się 
za wniesione prawidłowo. 

9. Termin związania ofertą: 
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócid się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1 Na ofertę składają się: 

https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
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1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ 
(w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierad wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty); 

2. Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika 

z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd 
z oryginałem przez notariusza; 

4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (jeżeli dotyczy). 

10.2 Ofertę należy przygotowad według wymagao określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi byd złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna byd podpisana przez osobę/y 

upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą 
odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny byd również 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi byd podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 
poz. 380), czyli musi byd opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. 
Podpis musi byd czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna byd przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, 
gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyd własnoręczny podpis, z którego 
jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treśd strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną 
do reprezentacji. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą byd przedstawiane w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.6 SIWZ, mogą byd przedstawiane w formie 
oryginałów albo poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodnośd z oryginałem 
wszystkich kopii dokumentów, musi byd potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodnośd 
z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 
10.10 Wykonawca powinien umieścid ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno byd oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane na adres Zamawiającego:  
KPM Sp. z o.o., ul. Lubelska 75 A, 23-200 Kraśnik (p. I - sekretariat) , oraz opisane: „Oferta na ……” (wpisad nazwę 
postępowania oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierad przed dniem ……… (wpisad datę i godzinę otwarcia ofert). 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian musi byd złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofad się z postępowania poprzez złożenie 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę 
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zobowiązany jest wykazad wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą byd udostępnianie. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny byd 
załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone 
napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniad innym uczestnikom 
postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnid ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza 

dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę 
własnych formularzy ich treśd musi byd tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwośd, co do jej prawdziwości, 
Zamawiający może zażądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyd wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może 
żądad od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyd w siedzibie Zamawiającego:  

KPM Sp. z o.o., ul. Lubelska 75 A, 23-200 Kraśnik p. I - sekretariat , w terminie do dnia: 18.11.2020r. do godz. 10:00. 
11.2 Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.11.2020r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego:  

KPM Sp. z o.o., ul. Lubelska 75 A, 23-200 Kraśnik, pok. Nr 3 – parter.  
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

12.1 Cena winna obejmowad wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz 
z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

12.2 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.3 Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
12.4 Cena opisana w pkt 12.1 SIWZ jest ceną ryczałtową. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 
następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądad 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzied rozmiaru lub 
kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzied, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyd ryczałt lub rozwiązad umowę.”. 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

12.5 Cenę oferty należy podad w PLN. Cena musi byd wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc 
po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek 
w tysięcznych częściach złotego). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
13.1 Kryteria oceny ofert: 

1) cena *    – 60%, 
2) okres gwarancji **   – 40%. 

* – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty; 
**– ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

13.2 Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: 
przy kryterium cena:    

Cc = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
Cc – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymad maksymalnie 60 punktów. 
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przy kryterium okres gwarancji:   

 okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt, 

 okres gwarancji wynoszący 4 lata  – 20 pkt, 

 okres gwarancji wynoszący 5 lat  – 40 pkt. 
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji; 

 
Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, maksymalny 5 lat. 
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych latach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez 
Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona 
zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. 
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 3-letni okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała 
odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 5-letni okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 
5 lat. W przypadku gdy Wykonawca nie poda  w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 
3 lat. 
 
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 
C = Cc + Og, gdzie: 
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert; 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskad maksymalnie 100 pkt. 

13.3 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działao matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 
przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica 
w ilości przyznanych punktów. 

14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 
14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę informację na 

stronie internetowej. 
14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 
14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed 

zawarciem umowy zastrzega sobie możliwośd żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

14.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu: 
a) informacje o osobie (imię i nazwisko) wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, o której mowa w § 4 

ust. 1 wzoru umowy, tj. osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z dokumentami wskazującymi na posiadanie przez tę osobę 
uprawnieo budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

b) informację o osobie (imię, nazwisko) wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, 
o której mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy, tj. osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z dokumentami wskazującymi na posiadanie 
przez tą osobę uprawnieo budowlanych  i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

c) informację o osobie (imię, nazwisko) wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót w branży elektrycznej, 
o której mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy, tj. osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: elektrycznych 
i elektroenergetycznych wraz z dokumentami wskazującymi na posiadanie przez tą osobę uprawnieo 
budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

d) kosztorysy sporządzone na podstawie m.in. przedmiarów załączonych do SIWZ, 
e) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wysokośd wynagrodzenia wynikającego z umowy, 
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w dziale 15 SIWZ, 
g) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
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14.5 Brak przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt 14.4 SIWZ przed podpisaniem umowy, traktowany będzie jako 
odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy. 

14.6 Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
oświadczenia o zatrudnieniu oraz wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizowad przedmiot 
zamówienia. 

14.7 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców 
zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego:   
15.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
15.3 Zabezpieczenie może byd wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych 

w art. 148 ust. 1 ustawy. 
15.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank PeKao S.A. I O. w Kraśniku, nr rachunku: 05 1240 2395 1111 0000 3334 4052  
z dopiskiem: „Zabezpieczenie ………... ” (wpisad nazwę postępowania  oraz oznaczenie sprawy). 

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

15.6 W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze koocowym całego przedmiotu zamówienia potwierdzającym jego należyte wykonanie. 
Pozostała częśd, tj.: 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od 
daty odbioru koocowego. 

15.7 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy). 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy 
oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpid w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. Zmiana umowy może nastąpid w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
do SIWZ. 

16.3 Strona występująca o zmianę postanowieo umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności 
zmiany. Wniosek o zmianę postanowieo umowy musi byd wyrażony na piśmie. 

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszad postanowieo zawartych w art. 144 ustawy. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego: 
Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony 
prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

18. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

19. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówieo publicznych 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – 
dalej zwanej „ustawą Pzp” 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą 

mieszczącą się pod adresem: ul. Lubelska 75 A;23-200 Kraśnik, tel. 818250974.– reprezentowany przez Prezesa 
Zarządu – Andrzeja Maja,  zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktowad się pod adresem  
e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 
ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), „Termomodernizacja biurowca Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego 
w Kraśniku” zwanego dalej „zamówieniem”. 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą byd:  
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalnośd. Jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe 
będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne 
przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, 

przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Zamawiający może żądad od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakooczonego postępowania) 
o udzielenie zamówienia

1
. 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych – przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może 
skutkowad zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

2
 

ani naruszad integralności protokołu oraz jego załączników
3
. 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowośd danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzid 

prawidłowośd tych danych, 
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 

w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeo, 
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu 
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakooczenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu
4
, a nadto od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie 
przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie 
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

5
. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie 

ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 

                                                 
1 Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp. 
2 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 
3 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp. 
4 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 
5 Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp. 
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2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono 
zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje 

konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie 
zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 
Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), 
informujemy iż: 

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądad od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 
20. Załączniki składające się na integralną częśd SIWZ: 

załącznik nr 1 i 1a – opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 2 – formularz oferty 

załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 
załącznik nr 6 – wzór umowy 

załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych 

 
 

Kraśnik, dnia 28.10.2020r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie: 
 

„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 

(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019). 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik 1a  - dokumentacja techniczna - do załącznika Nr 1. 
2. Zakres zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego 
w Kraśniku”. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywnośd Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, 
Działanie: 5.1 , współfinansowanego ze środków europejskich. 

2) Zakres robót w ramach realizacji projektu – bud. przy ul. Kwiatkowskiego 12 w Kraśniku obejmuje m.in.: 
1. Modernizację oświetlenia; 
2. Montaż fotowoltaiki na potrzeby oświetlenia, sprzętu oraz pompy ciepła na potrzeby grzewcze i ciepłej 

wody użytkowej; 
3. Wymiana części stolarki okiennej oraz drzwiowej; 
4. Docieplenie stropu nad piętrem; 
5. Docieplenie dachu nad klatką schodową; 
6. Docieplenie ścian zewnętrznych; 
7. Docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie; 
8. Modernizację systemu ciepłej wody użytkowej; 
9. Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego wraz z pompą ciepła powietrze-woda oraz 

wspomaganiem z kotła gazowego; 
10. Wykonanie wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z uwagi na zastosowanie 

szczelnej stolarki. 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 

a) przedmiary robót 
b) dokumentacje projektowe, 

4) Realizacja przedmiotu zamówienia winna byd wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zwane dalej „Prawo 
budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

5) Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty, będące przedmiotem zamówienia, 
by Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą byd konieczne do przygotowania oferty i podpisania 
umowy. Wykonawca oświadcza, że ma świadomośd, iż przedmiary mają charakter poglądowy i w przypadku 
różnicy w wartościach ujętych w przedmiarach, a wartościach koniecznych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy ponosi ryzyko wynikające z niedoszacowania oferty, bez możliwości żądania dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu. 

6) Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadad, co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

7) Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi byd zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

8) Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu 
do niektórych materiałów lub urządzeo znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie 



 

Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 

z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie  materiałów lub urządzeo równoważnych. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadad materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeo 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach Internetowych producentów. Posługiwanie się 
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub 
urządzenia. 

9) Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych 
ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

10) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazad, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
  

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
tel., fax:           .........................................................................................................................................................................… 

adres e-mail:  …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:  
 

„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 
(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019), 

 
składamy niniejszą ofertę. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeo 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 

następującą cenę: 
 
1) cenę brutto ………………………….………… zł (słownie: ………………………………………………………………..………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych) 
w tym:  

a) wartośd netto ............................................................................……….. zł 
słownie złotych: ..................................................................................................................................................... 
b) podatek VAT w wysokości ………………....... %  co stanowi ................................................... zł 
słownie złotych: ..........................................................................................................................................................… 

4) Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie       z przepisami o podatku od towarów i usług. 
* niepotrzebne skreślid 

Wypełnid w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zamówienia w zakresie……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi) 
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartośd netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………. zł 

3. Udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres:  
……….................... lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę koocowego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 
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4. Zobowiązujemy się zrealizowad zamówienie w terminie określonym w SIWZ oraz w umowie. 
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie 

Zamawiającego kosztorysu ofertowego uproszczonego, odpowiadającego  co do zakresu opisowi przedmiotu 
zamówienia. 

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane kierownika budowy.. 

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w kwocie odpowiadającej 10 % ceny ofertowej brutto. 

8. Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy będą 
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, z zastrzeżeniem pkt 2.5 SIWZ. 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się przed przekazaniem placu budowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu  wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizowad przedmiot zamówienia. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
12. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na nr konta: 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. Oświadczamy, że Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem 

*
 

                     ꙱    Tak   
                     ꙱     Nie  

*   zaznaczyd właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).   
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
14. Zamówienie powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie: …………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..          …………………………………………………   ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowośd, data)           (pieczęd firmowa Wykonawcy)      (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

                 do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 

(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019). 
 
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy. 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ………………. 
ustawy (podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
*……………………………………………………………………………………………….……………………… (podad pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: * …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
        ………………………………….………………………… 

(miejscowośd, data i podpis 
*  Jeśli nie dotyczy należy wpisad „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 
 (oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019). 

 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazad podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………………………….…….. 

(miejscowośd, data i podpis) 
 

* Jeśli nie dotyczy należy wpisad „nie dotyczy” 



 

Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Informacja wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa), 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

 „Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 
(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019). 

 
 

 * NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 * NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  

3.  

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

(miejscowośd i data)       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej  
         do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
* Należy właściwe zaznaczyd (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
„Termomodernizacja biurowca  Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku” 

(oznaczenie sprawy: 01/LAWP/KPM/2019). 
 

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie/ wykonałem/liśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku doświadczenia zgodnie z poniższym wykazem: 

Lp. Rodzaj zamówienia, opis 

Wartośd 
robót 

brutto (zł) 

Daty 
wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot, na rzecz którego 
wykonywano roboty 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. 
 
Do wykazu należy załączyd dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukooczone, 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodnośd z oryginałem” w sposób opisany w SIWZ. 
 

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku 
zdolności, Wykonawca powinien podad całkowitą wartośd robót budowlanych oraz podać wartość robót budowlanych 
w zakresie wymaganym warunkiem. 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………….………………….      ……………………………………………………………………… 

 (miejscowośd i data)       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej  


