
Ogłoszenie nr 616248-N-2020 z dnia 2020-11-26 r. 
 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: Wykonanie instalacji 

klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach w budynku socjalno-

biurowym w ramach zadania pt. „ Budowa budynku socjalno-biurowego oraz 

warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i 

infrastrukturą towarzyszącą” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-

000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , 

e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, , faks -. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.luks-sroda.pl/ 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

http://www.luks-sroda.pl/ 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

http://www.luks-sroda.pl/ 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Adres: 

Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno 

Samorządowych sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa 

Wielkopolska, przy ul. Wiosny Ludów 3 pok. 3 (sekretariat), 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji 

klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach w budynku socjalno-biurowym 

w ramach zadania pt. „ Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-

garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” 

Numer referencyjny: LUKS/20/2020 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa zadania: 

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach w 

budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-

biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i 

infrastrukturą towarzyszącą” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): KOD CPV 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KOD CPV 45331220-4 

Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych KOD CPV 45331230-7 Instalowanie 

urządzeń chłodzących Lokalizacja: ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885 obręb 0004, 

63-000 Środa Wielkopolska, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. 



Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające na wykonaniu wg. 

załączonej dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej w wydzielonych 

pomieszczeniach budynku socjalno-biurowego zlokalizowanego przy ulicy Nad 

Strugą (dz. nr ewid. 3885 obręb 004) 63-000 Środa Wlkp. Zakres robót obejmuje: 

1) Wykonanie instalacji freonowej. 2) Wykonanie instalacji skroplin. 3) Montaż 

jednostki zewnętrznej wraz z podkonstrukcją. 4) Montaż jednostek wewnętrznych. 

5) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostkę zewnętrzną przewodem z 

tablicy TW zlokalizowanej na piętrze. 6) Wykonanie instalacji zasilające jednostki 

wewnętrzne oraz sterowania. 7) Wykonanie bruzd w ścianach i przebić w stropach 

i ścianach dla przebiegu instalacji freonowej i skroplin. 8) Zamurowanie bruzd i 

przebić. 2.2. Ponadto Wykonawca zapewni: 1) uczestnictwo w kontrolach i 

przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

zaleceniami Zamawiającego, 2) przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP, 3) odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne 

zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu określa 

dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ. Następujące dokumenty 

będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego 

pierwszeństwa: a) niniejsza SIWZ wraz z załącznikami; b) projekt budowlany 

instalacji klimatyzacyjnej. 3. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robót, 

który jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią 

podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót nie jest podstawą 

sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy 

ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac 

do wykonania wynikających z: dokumentacji projektowej, oraz opisu przedmiotu 

zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest w żadnym 

stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi 

korzystać z załączonego do SIWZ przedmiaru robót. 4. Wykonawca do realizacji 

przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały fabrycznie 



nowe, posiadające ważne odpowiednie wymagane certyfikaty i atesty oraz 

dopuszczenia, potwierdzające możliwość zastosowania ich do realizacji niniejszego 

zamówienia. 5. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat i systemów referencji technicznych, zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że 

użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na 

producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie 

znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają 

wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, 

które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 6. Wszystkie roboty 

należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, stanowiącą załączniki do SIWZ. Na wykonane roboty wybrany 

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi. Okres 

dodatkowej gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ostateczny 

termin udzielonej gwarancji i rękojmi określi Wykonawca w formularzu 

ofertowym. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45331220-4 

45331230-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 



Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-26 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 

zawarcia umowy do dnia 26.02.2021r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek w tym zakresie zostanie uznany za spełniony, 



jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 95.000,00 

zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: zamawiający określa w tym zakresie następujący warunek: 

1 warunek w tym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, że dysponuje: a/ kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych wraz przynależnością do właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa; b/ co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat dla 

personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), która będzie wykonywała 

czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń 

chłodniczych lub klimatyzacyjnych; 2 warunek w tym zakresie zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie), wykonał minimum 2 zamówienia na roboty budowlane z których 

każde obejmowało wykonanie instalacji klimatyzacyjnej o wartości nie mniejszej 

niż 95.000,00 zł netto każde. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 



podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 

dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) o których mowa w 

Dziale V w pkt 2.2, niniejszej SIWZ tj,: dokumentu potwierdzającego że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; b) o których mowa w Dziale V w pkt 2.3.1 niniejszej 

SIWZ tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. c) o których mowa w Dziale V w pkt 

2.3.2 niniejszej SIWZ tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, 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 ukończone, 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 uzyskać tych 



dokumentów - inne dokumenty. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikami: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VII SIWZ; 

b) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; c) 

pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów; d) w przypadku polegania na 

zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: 

dwa tysiące złotych 00/100 ) Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z 

poniższych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 



spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) 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. Wadium wpłacane w pieniądzu należy 

wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SANTANDER BANK 

POLSKA nr rachunku: 45 1090 1418 0000 0000 4101 4775 z dopiskiem: Wadium 

na zabezpieczenie oferty w postępowaniu LUKS/20/2020. Wniesienie wadium w 

pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: 

poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w 

formie innej niż pieniądz może być załączone: 1) w oryginale w osobnej kopercie 

dołączonej do oryginału oferty oraz 2) w kopii dołączonej do oryginału oferty 6. 

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z art. 

89 ust. 1 pkt 7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało 

wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej 

następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin 

ważności gwarancji/ poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania 

Wykonawcy złożona przez niego ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela 

do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na 



pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 



Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 



nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 



Cena 70,00 

Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi 20,00 

Czas reakcji na awarię wraz z jej usunięciem 10,00 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

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

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 



Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz 

określa warunki takiej zmiany. Warunki takich zmian określono następująco: 1) 

Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: 

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) zmiany będące 

następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie 

wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego; c) w przypadku wystąpienia 

Siły wyższej (na przykład powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia 

pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki 

krajowe, strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; d) z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp 

technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów i urządzeń); e) z powodu 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; f) wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. 



Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z umowy, ryzyko niesprzyjających 

warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z 

charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 

występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w regionie realizacji przedmiotu 

zamówienia, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w 

czasie na ukończenie. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne - w 

odróżnieniu od warunków niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które 

łącznie: − Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem 

prowadzenia tychże robót, − Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub 

intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest 

większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania dokumentów 

ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. Termin wykonania 

zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 

opóźnieniu prac z powodu okoliczności o których mowa powyżej w lit. a-f, nie 

dłużej jednak niż o 90 dni. 2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz 

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku: a) stwierdzenia wad bądź 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i wykonawczej, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) pojawienia się na rynku 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, c) 

pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, d) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej i wykonawczej lub specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, e) wystąpienia warunków geologicznych, 

wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej i wykonawczej, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 



planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) podjęcia przez 

osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 3) zmiana zakresu przedmiotu 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku: a) podjęcia 

przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji 

przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 

wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich 

wykonania przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 4) 

pozostałe zmiany: a) zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany obowiązującej 

stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę 

ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej zmieniony do umowy; b) zmiana osób, 

podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i 

uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które 

wymagane były przez Zamawiającego. Zmiany te będą dokonywane na podstawie 

zatwierdzonych wniosków przez strony; 2. Zmiany do umowy może zainicjować 

zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej 

strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-12-11, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Usług 

Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o; 2) inspektorem ochrony danych 

osobowych w Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. jest Pan 

Łukasz Słoma, kontakt: iod@amsm-consulting.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie instalacji 

klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach budynku socjalno-biurowym w 

ramach zadania pt. „ Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-



garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” 

LUKS/20/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz osoby zajmujące się przeprowadzaniem 

procedury przetargowej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na 

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje 

Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 


