
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
na:      

REMONT I TERMOIZOLACJĘ KAMIENICY MIESZKALNEJ – I ETAP 
(PN/2015/5) 

1. Zamawiający: 
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
20-538 Lublin, ul. Różana 1/2A  

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 zamówień publicznych – Dz. U. z 
2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami (dalej zwanej ustawą). 
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

− pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013r., 
poz. 907 z późniejszymi zmianami); 

− pojęcie rozporządzenia PRM dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te  dokumenty 
mogą być składane; 

− pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 

          2.1 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę w ofercie nazw 
Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
5.1 ppkt 2 - 4 SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na  zasadach określonych w  art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 - 4 SIWZ, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

         2.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem 
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Przedmiot zamówienia: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest  remont i termoizolacja kamienicy mieszkalnej – I etap przy ul. 

Rybnej 4 w Lublinie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku 
nr 1 do SIWZ 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 
45.00.00.00-7 – roboty budowlane 
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.00.00-4 – tynkowanie 
45.44.21.00-8 – roboty malarskie 
45.45.00.00-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45.26.19.00-3 – naprawa i konserwacja dachów 
45.26.21.00-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań 

Opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji 
technicznych i  systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający 
(zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, 
cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, 
przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały 
równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Także, gdy technologia robót przy realizacji 
przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, to 
zapis ten jest jedynie przykładowym i  stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny 
posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

       3.2 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot umowy na okres 
minimum 36  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi 
rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. 
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4. Termin wykonania zamówienia: 
1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 września 2016 r. z uwzględnieniem terminów 

poszczególnych  
etapów (określonych w Załączniku nr 8 – wzór umowy) 

2. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia 
wykonania robót budowlanych i gotowości do przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 ustawy dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 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 ukończył minimum 2 roboty 
budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie robót remontowych w budynkach (roboty 
wewnętrzne i zewnętrzne) przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub 
przy nieruchomościach znajdujących się w  strefie ochrony konserwatorskiej o wartości nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda dla wskazanego zakresu. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Warunek spełni Wykonawca, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. 
osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń oraz spełniającą kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U z 2013r. poz. 932), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane. 
W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z 
dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz.394). 

4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż: 
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na 
kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł. 

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

3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na  potrzeby 
wykonania zamówienia. 
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy 
zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i 
oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 
prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia / nie spełnia”. 
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6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków 
udziału w  postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania: 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

2) wykazu robót budowlanych, w  zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
doświadczenia opisanego w ust. 5.1. pkt 2) wykonanych 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 i wartości, daty i miejsca wykonania (w formie oryginału) – zgodnie 
z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone; 
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w 
wykazie: roboty kreślone w ust. 5.1 pkt 2) niniejszej SIWZ. 
Dowodami takimi mogą być: poświadczenia lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
Jeżeli Wykonawca składa inne dokumenty zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny 
braku możliwości uzyskania takiego poświadczenia. 
W przypadku kiedy Wykonawca w składnym wykazie robót wskazuje roboty budowlane wykonane 
na rzecz Zamawiającego.  Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 
potwierdzających ich wykonanie w sposób należyty. 

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
SIWZ; 

4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę),  

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopi 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na  ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia: listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, w przypadku gdy nie należy 
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do  grupy kapitałowej informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w formie 
oryginału – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ). 

W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, 
Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o  których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w  pkt  7.2 ppkt 2) SIWZ składa dokument 
wystawiony w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie  ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie  wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 7.4 ppkt 1) SIWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do  reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 ppkt 3) i 4) SIWZ składa dokument 
wystawiony w  kraju, w którym ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. ppkt 3) SIWZ, 
zastępuje się je  dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do  reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 7.2 oraz 

7.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 7.1 SIWZ oraz formularz oferty są składane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.5 ppkt 1) i 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o  udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: 
Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców oraz 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych 
z nazwy z określeniem adresu siedziby); 

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. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o  udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę 
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta 
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda  od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.2 i pkt 7.3 SIWZ. 

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

wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych)  
2.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy: 
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1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w PKO BP SA o 
numerze 95 1020 3176 0000 5902 0166 7914  z dopiskiem: „Wadium na remont i termoizolację 
kamienicy mieszkalnej – I etap (PN/2015/5)” 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3)  w gwarancjach bankowych; 
4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3.  Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 
4.  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument 

w  formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.  

5.  Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie  wykluczony 
z postępowania. 

6.   Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy. 
7.   Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, 

gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 
Wadium takie powinno obejmować 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. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ („Formularz 

oferty”). W  przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi 
zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty. 

2. Na ofertę składają się: 
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty  
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7 SIWZ; 
3) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do  oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

4) 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 zgodność z oryginałem przez notariusza; 

5) Dowód wniesienia wadium. 
3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
5. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna, musi być sporządzona w języku polskim, na 

komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być 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 być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z  2014r. poz. 121), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby 
przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść 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. 

9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o 
których mowa w pkt 9.2. ppkt 3) i ppkt 4). Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, 
musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

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

11. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 
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12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i 
adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:     Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul.  Różana 1/2A, 20-538 Lublin oraz opisane: „Oferta na 
remont i termoizolację kamienicy mieszkalnej – I etap (PN/2015/5), Nie otwierać przed dniem 
………… (wpisuje wykonawca zgodnie z dniem i godzina otwarcia). ”. 

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

15. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 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. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego 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. 

18. 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 zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Jeżeli 
przedstawione informacje wraz z dowodami będą budziły wątpliwości, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy o wyjaśnienie. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec 
przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym 
opakowaniu, w  sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, 
z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

19. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersja wiążącą.  

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5) Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych 
od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.  

10.Termin związania ofertą 
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. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić 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. 

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

Zamawiający i  Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną 
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(w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 8.3 SIWZ. W przypadku 
wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzenia fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

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 8.1 oświadczy, iż ww. wiadomości nie 
otrzymał. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, 
biuro@lpgk.lublin.pl 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. 

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

7. Zamawiający udzieli wyjaśnień 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 końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego 
wniosku. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona 
zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią SIWZ a  treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć 
treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:   Krzysztof Krzyżanowski Tel. 

509 936 614, 81 524 35 03, mail: biuro@lpgk.lublin.pl 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o., ul. Różana 1/2a, 20-538 Lublin, sekretariat, w terminie do dnia: 
26.11.2015r. do godz. 12:00 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

3. Oferty zostaną otwarte w dniu: 26.11.2015r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego: Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, sala 
konferencyjna. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji 
otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i 
usług , wskazując przy tym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, 
jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Cena opisana w pkt 13.1 lub pkt 13.2 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający i winna 
obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w  tym 
w  szczególności: opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, 
ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 
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5. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być 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 złoty). 

14. Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

Kryteria oceny ofert: 
cena  – 90%,     okres gwarancji  – 10%. 

 ocenie będzie podlegała cena brutto oraz okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu 
oferty; 

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: 
przy kryterium  cena:            Cc = (Cn / Co) x 90 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 otrzymać maksymalnie 90 punktów. 
przy kryterium okres gwarancji  

Og = [(Ob – Omin) / (Omax – Omin)] x 10 pkt,       gdzie: 
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji  
Ob – okres gwarancji badanej oferty; 
Omin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego  
Omax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego  

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 
UWAGA:  
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. 
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W 
przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite Zamawiający dokona 
zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. 
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy 
będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres 
gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:          C = Cc + Og,       gdzie: 
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny 
ofert; 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria oceny ofert. 

15. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy 
przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie szczegółowej zawierający tabelę 
elementów scalonych, zestawienie materiałów i sprzętu, odpowiadający co do zakresu opisowi 
przedmiotu zamówienia dostarczonemu przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy należy 
przedłożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej (format pliku ath lub xls) 
Kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z  ogólnie obowiązującymi zasadami 
kosztorysowania robót budowlanych, a wartości poszczególnych elementów robót powinny 
odzwierciedlać koszty wykonania tych elementów. Złożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy 
będzie podlegał ocenie pracowników merytorycznych, którzy przygotują opinię dotyczącą 
sporządzenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kosztorys ofertowy, który nie spełnia w/w 
wymagań może być powodem nie podpisania umowy. Brak przedłożenia kosztorysu ofertowego 
przed podpisaniem umowy traktowany będzie jako odmowa jej podpisania. 

4. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców, 
o  których mowa w  art. 23 ust. 1 ustawy, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego. 
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: w  PKO BP SA o numerze 95  1020 3176 0000 5902 0166 7914  z dopiskiem: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na  remont i termoizolację 
kamienicy mieszkalnej (PN/2015/1)” 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 

6. 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. 

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

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

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający zawrze umowę w terminie zgodnym z art. 94. ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 2 ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności zgodnie z § 15 ust. 2 Wzoru umowy załączonego do siwz 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 2 Wzoru umowy. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Zmiany umowny nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

18. 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 ponieść 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. 

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

  Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
2) załącznik nr 2 – formularz oferty 
3) załącznik nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy 
4) załącznik nr 4 – oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy 
5) załącznik nr 5 – grupa kapitałowa 
6) załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych. 
7) Załącznik nr 7 – wykaz osób 
8) Załącznik nr 8 – wzór umowy 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przyjęła Komisja Przetargowa w składzie: 

Przewodniczący: 

Członek: 

Członek: 

Sekretarz: 
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……………………………………. 
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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