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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ)    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 
 

„Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z montażem 

elementów oświetlenia areny głównej”
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Rozdział I 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
Ul. Konopnickiej 29 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

Telefon: (32) 261 20 10 
e-mail: csir@csir.pl 

NIP CSiR: 6292170981 
Regon CSiR: 267-83-27-55 
Strona internetowa: www.csir.pl 
 

1.1.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.csir.pl/ 

 

1.2.Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://bip.csir.pl/ 

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 
2.1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy z 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawą 

Pzp”. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
2.3. Rodzaj zamówienia: dostawy.  

 

3. WYKONAWCA 
3.1. Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 

się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 
3.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 

głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 
 

4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. 
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 
4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

5. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 
5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na 

zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają zadania, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
5.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5.3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 
5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

rozdziale III SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
5.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
 

6. PODWYKONAWSTWO 
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących 

zamówienia na usługi. 
6.2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, o ile są już znane. 
 

7. WIZJA LOKALNA 
7.1. Wykonawca może odbyć wizję lokalną na miejscu realizacji zadania, jednak Zamawiający nie 

określa takiego obowiązku. Zamawiający nie przewiduje obowiązku sprawdzenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 

Zamawiającego. 
 

8. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 
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8.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
8.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału przedmiotu zamówienia na części z uwagi na to, że: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie 

prac groziłoby problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne 

elementy zadania, wykonywanych przez różnych wykonawców oraz ryzyko niekompatybilności 

zastosowanych rozwiązań, 
2) Wszystkie prace możliwe są do wykonania za pomocą tego samego sprzętu (rusztowania, 

zabezpieczenie parkietu). Rozdzielenie prac powodowałoby konieczność wspólnego 

zamawiania oraz rozliczania kosztów, co rodziłoby problemy organizacyjne, logistyczne, 

udziału w kosztach itp.  
8.3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż 

jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot 

występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a 

jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.  
  
9. OFERTY WARIANTOWE 

9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 

niniejszej SWZ. 
 

10. KATALOGI ELEKTRONICZNE 
10.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

 

11. UMOWA RAMOWA 
11.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy 

Pzp. 
 

12. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
12.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 

ust. 1 ustawy Pzp. 
 

13. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP 
13.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp/zamówienia polegającego na dodatkowych dostawach.  
 

14. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
14.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

15. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
15.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
16.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy 

Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp). 
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 
 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU 

POSTĘPOWANIA 
17.1.  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”, 
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Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej, przy ul. Konopnickiej 29, tel.: (32) 261 20 10, e-mail: csir@csir.pl;  
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Bożek, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 
następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej iod@csir.pl, 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora, 
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 2612010 w. 125. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 
67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 
lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów 
zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 

5) 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;   

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

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

dotyczących; 
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników) 

− 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 (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) 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; 
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− 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. 

17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

17.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

17.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

17.5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 
wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana 
prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych. 

 

Rozdział II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Miejsce realizacji zadania: Hala Widowiskowo – Sportowa CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ul. 

Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje (zakres ogólny):  

a) dostawę 96 szt. opraw projektorowych oświetlenia areny głównej ww. obiektu, wraz z 

demontażem istniejących opraw oraz montażem, podłączeniem, regulacją do osiągnięcia 

wymaganych parametrów wszystkich scen świetlnych łącznie z osiągnięciem wymaganych 

parametrów dla transmisji TV w jakości HD, 
b) dostawę z wymianą zamienników LED w zamian 135 szt. świetlówek tradycyjnych T8 36W , 
c) utylizację zdemontowanych opraw projektorowych oraz świetlówek, 
d) pozostałe prace związane z prawidłową realizacją zadania. 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ. 
 

2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
2.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych 

opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów 

technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
2.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W 

takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 

opisem lub normami. 
2.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
   Termin realizacji zadania: zadanie zrealizowane zostanie w terminie 13 tygodni, licząc od dnia 

zawarcia umowy. 

4. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Główny przedmiot: 
31520000-7 – lampy i oprawy oświetleniowe 
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Przedmiot dodatkowy 
            31532000-4 – części lamp i opraw oświetleniowych 

 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne. 

 

5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział III 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone 

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

    Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 
   Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
   Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń 

powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum jedno zamówienie 

obejmujące dostawę z montażem minimum 32 punktów oświetleniowych (przez punkt 

oświetleniowy zamawiający rozumie oprawę oświetleniową LED) 
 

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pk1-6) ustawy Pzp.  
 

3. SAMOOCZYSZCZENIE 
3.1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

zamawiającym; 
3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, 

że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
 

Rozdział IV 
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 

1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 

SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do SWZ. 
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie: 

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy 
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z publicznie dostępnych 

rejestrów, 
2) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku 

polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać 

w szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający 

dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym); 
1.5. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.  
 

2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 
2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
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- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
 

Uwagi do składanego dokumentu: 
Wykonawca powinien w wykazie dostaw lub usług wyraźnie określić zakres (w tym ilość punktów 

oświetleniowych) wykonanych zamówień w celu ustalenia czy spełnia wymagany warunek udziału 

w postępowaniu. 
Wykonawca może wykazać w wykazie dostaw lub usług także roboty budowlane, jeżeli ich zakres 

pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu. 
 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 
 

3. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
3.1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
3.2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
 

Rozdział V 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej. 
1.2.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Michalik tel. 

32 2612010 w. 106 email: g.michalik@csir.pl; Karolina Tkaczyk tel. 32 2612010 w. 105 email: 

k.tkaczyk@csir.pl. 
1.3.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do 

komunikacji”. 
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
1.5.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB 
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

mailto:g.michalik@csir.pl
mailto:k.tkaczyk@csir.pl
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1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 5 do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
 

2. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY 

SKŁADANIA OFERT). 
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID 

postępowania).  
2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

g.michalik@csir.pl lub k.tkaczyk@csir.pl.  
2.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2.2 adresy email. 
2.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub poświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
 

Rozdział VI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,  

wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale X. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Getin Noble 

Bank S.A., numer rachunku 58 1560 0013 2123 7122 6000 0037. 

4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu       skłania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 
5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. 

e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej). 
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w 

szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania 

ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w 

przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

   
Rozdział VII 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

mailto:g.michalik@csir.pl
mailto:k.tkaczyk@csir.pl
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1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 
3.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

 

Rozdział VIII 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i obejmuje cenę za dostawę z montażem całego 

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejsze SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zdolnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu umowy. 
4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała żadnym zmianom. 
5. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku 

do kwoty brutto. 
6. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania całego zakresu 

rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków wynikających z umowy. 
7. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek kosztów 

określonych bądź zasygnalizowanych w dokumentacji do postępowania i ich nieujęcia w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 
9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 

Rozdział IX 

INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT 

 

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do 

postępowania oraz identyfikator postępowania na mini portalu zawarty jest w załączniku nr 6 do 
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SWZ. 
1.2 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
1.3 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 
1.4 Ofertę należy złożyć dnia 21.04.2022 r. godz. 9.00. 
1.5 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
1.6  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
1.7  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
 

2. TERMIN OTWARCIA OFERT 
2.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. godz. 10.00. 
2.2 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
2.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 
2.4  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 

miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

Rozdział X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia:20.05.2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Rozdział XI 
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:  
 

L.p. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena  60% 60 punktów 

2. 
Trwałość strumienia światła opraw 

projektorowych mierzona parametrem L80B10 
 20%  20  punktów 

3. 
Długość okresu gwarancji na oprawy 

projektorowe z montażem 
 20%  20  punktów 

4. Sposób punktacji w ramach kryteriów:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1. Cena (C) 
W  ramach kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania:       
                                                 Cmin 

                      Pi (C)= ------------- x 60 pkt (nie więcej niż 20 pkt) 

                       Ci 

 gdzie: 

Pi ( C ) Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena” 
C min Najniższa cena jednostkowa spośród wszystkich ofert 
Ci Cena jednostkowa oferty “i” 

 
2. Trwałość strumienia światła opraw projektorowych mierzona parametrem L80B10 (T) 

Parametr „trwałość strumienia światła opraw projektorowych mierzona parametrem L80B10” dotyczy 

oficjalnych danych katalogowych określanych przez producenta dla oferowanych przez Wykonawcę opraw 

projektorowych będących przedmiotem zamówienia, określonych w opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 

do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umownych – zał. nr 5 do SWZ. Zamawiający określa 

minimalną wartość parametru na 70 000 h. 

W przypadku zaoferowania opraw projektorowych o parametrze L80B10 wynoszącym 70 000 h 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku zaoferowania opraw projektorowych o parametrze L80B10 wynoszącym 100 000 h 

Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

W przypadku zaoferowania opraw projektorowych o wartości parametru L80B10 większej niż 70 000 

h oraz mniejszej niż 100 000 h, w ramach kryterium „trwałość strumienia światła opraw projektorowych 

mierzona parametrem L80B10” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z działania: 
 

Pi (T) = (Ti – 70 000) x 2/3000 pkt (nie więcej niż 20 pkt) 
 

gdzie: 
Pi ( T ) Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „trwałość strumienia światła opraw projektorowych mierzona 

parametrem L80B10” 
Ti Trwałość strumienia światła oferowanych opraw projektorowych oferty „i” mierzona parametrem L80B10 w 

godzinach (h) 
  

3. Długość okresu gwarancji na oprawy projektorowe z montażem (G) 
Kryterium „długość okresu gwarancji na oprawy projektorowe z montażem” dotyczy gwarancji jakości 

udzielanej przez Wykonawcę na oprawy projektorowe, sprzęt oraz wykonane prace związane z dostawą i 

montażem 96 szt. opraw projektorowych) określone w opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SWZ oraz 

w projektowanych postanowieniach umownych – zał. nr 5 do SWZ (nie dotyczy 135 szt. zamienników LED w 

zamian świetlówek fluorescencyjnych 36W). Gwarancja określana jest w okresach miesięcznych, licząc od 

dnia odbioru zadania. Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji na 60 miesięcy.   
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca 

otrzyma w kryterium 0 pkt. 
W przypadku zaoferowania długości okresu gwarancji wynoszącej 96 miesięcy, Wykonawca otrzyma 

w kryterium 20 pkt. 

W przypadku zaoferowania długości okresu ww. gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy oraz krótszego 

niż 96 miesięcy, oferta w kryterium „długość okresu gwarancji na oprawy projektorowe z montażem” otrzyma 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania: 
 

Pi (G) = (Gi – 60) x 5/9 pkt (nie więcej niż 20 pkt) 
 

gdzie: 
Pi ( G ) Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „długość okresu gwarancji na oprawy projektorowe z montażem” 
Gi Gwarancja oferty „i” w miesiącach 
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5. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała 

w kryterium „Cena”, „Trwałość strumienia światła opraw projektorowych mierzona parametrem L80B10” 

oraz w kryterium „Długość okresu gwarancji na oprawy projektorowe z montażem”. 
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.  
7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta                       

o najniższej spośród nich cenie. 
 

 

Rozdział XII 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Projektowane postanowienia umowne stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.  
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
 

 

Rozdział XIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości stanowiącej 3% ceny całkowitej  podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 450 ust. 1 

– Pzp. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
najpóźniej przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać 
wniesione w PLN. 

3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we 
projektowanych postanowieniach umownych. 

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

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna – 
warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed zawarciem umowy akceptacji Zamawiającego.  

6. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę w inne formie niż pieniężna, powinno mieć charakter 
bezwarunkowy, być nieodwołalne, a wynikające z niego świadczenie pieniężne powinno być płatne na 
pierwsze pisemne żądanie zapłaty beneficjenta (Zamawiającego) i wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności treść dokumentu zabezpieczenia nie może zawierać 
postanowień: 
1) Warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta od: 

a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty 
beneficjenta (Zamawiającego); 

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiającego) do dobrowolnego 
wykonania lub należytego wykonania zobowiązania; 

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposób przez beneficjenta (Zamawiającego) 
okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zleceniodawcę 
(Wykonawcę); 

d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiędzy beneficjentem 
(Zamawiającym) a zleceniodawcą (Wykonawcą), 

e) Przedstawienia oryginału gwarancji wraz z żądaniem zapłaty beneficjenta (Zamawiającego); 
2) Określających termin wygaśnięcia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowiązan iowego, 

który zabezpiecza z zastrzeżeniem zapisów art. 453 ust. 7 ustawy PZP; 
3) Wprowadzających klauzulę prorogacyjną, chyba że jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów 

pomiędzy stronami wskazano sąd właściwy miejscowo dla beneficjenta (Zamawiającego). 
7. Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 
445 ustawy Pzp). 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty - stanowiące zabezpieczenie 
- powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% wartości na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Dopuszcza się przedłożenie 
zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy 
zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji 
jakości jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów. 

9. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za tj. po upływie 5 lat. 
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Rozdział XIV 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie 

określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania 

umowy. 
2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2.3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 

umowy na wezwanie zamawiającego.  
2.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

2.4.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę 

Wykonawców występujących wspólnie winna zawierać: 
1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia). 
2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  
3) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 
4) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia. 
5) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 
2.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania        

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
2.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Nr Załącznika     Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1    Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2    Formularz oferty 

Załącznik nr 3    Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
Załącznik nr 4    Wzór wykazu wykonanych dostaw lub usług 

Załącznik nr 5    Projektowane postanowienia umowne 

Załącznik nr 6    Link do postępowania oraz identyfikator postępowania na mini portalu 
 
 

Sporządził: Grzegorz Michalik 

 

 

 

Zatwierdził: Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora CSiR 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Dotyczy: Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z 

montażem elementów oświetlenia areny głównej. 

 

Zakres dostawy: Dostawa obejmuje oprawy projektorowe oświetlenia głównej areny wraz z ich montażem, 

podłączeniem i regulacją do osiągnięcia wymaganych parametrów wszystkich scen świetlnych łącznie z 

osiągnięciem  wymaganych parametrów dla transmisji TV w jakości HD oraz dostawę z wymianą istniejących 

135 szt. świetlówek 36W na zamienniki LED. 

Stan istniejący: Obecnie oświetlenie boiska  jest realizowane za pomocą opraw projektorowych typu 

MUNDIAL1000W firmy THORN z metalohalogenkowymi źródłami światła typu HQI-T 1000/D firmy OSRAM  

tempera barwowa Tb=6000K, kl II. Oprawy są zamontowane w trzech rzędach nad areną na wysokości 

12,0m i 12,5m  w łącznej ilości 96szt. Układy zapłonowe przedmiotowych opraw są zamontowane w 

pomieszczeniu technicznym na poziomie „0” obok boiska, każda oprawa jest połączona z układem 

zapłonowym przewodem YDY 3x2,5mm
2
 , zasilacze są zgrupowane po 3lub 4 i połączone z rozdzielnicami 

stycznikowymi ROH-1 i ROH-2 przewodem YDY 5x2,5mm
2
. Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą 

tablic TP-1 i TP-2 połączonymi z ROH-1 i ROH-2. Arena i mała trybuna posiada jeszcze oświetlenie ogólne 

zabudowane  w suficie kasetonowym na poziomie 12,5m zrealizowane za pomocą opraw świetlówkowych 

3x36W w ilości 45 sztuk. 

Co powinna zawierać cena ryczałtowa : 

 Dostawę opraw projektorowych zgodnych ze specyfikacją do oświetlenia areny w ilości 96szt. 

 Dostawę zamienników LED świetlówek tradycyjnych T8 36W o temperaturze barwowej 4000K, 

Ra>83, skuteczność świetlna >100lm/W, strumień świetlny nie mniejszy od istniejącej nowej 

świetlówki zainstalowanej. 

 Demontaż z odłączeniem istniejących opraw projektorowych na poziomie +12,5m w ilości 96szt. 

Uwzględnić należy koszty transportu i utylizacji.  

 Sprawdzenie stanu izolacji istniejącego okablowania oświetlenia projektorowego na poziomie 

+12,5m i 0 m. 

 Montaż nowych opraw projektorowych z podłączeniem do istniejących 3-ech konstrukcji na poziomie 

+12,5m w ilości 96szt. 

 Wymiana świetlówek na zamienniki LED z myciem antystatycznym kloszy istniejących opraw, 

utylizacja świetlówek tradycyjnych 135 szt.; ilość 45 opraw 3x36W na poziomie +12,5m. 

 Wykonać połączenie zasilaczy wszystkich opraw dedykowanym przewodem sterowania DALI i 

doprowadzenie do pomieszczenia technicznego na poziomie „0” do miejsca z istniejącymi układami 

zapłonowymi. Wykonanie pomiarów obwodów sterowniczych. 

 Demontaż z odłączeniem istniejących układów zapłonowych( 96szt), wyrównanie i wymalowanie 

podłoża , poziom „0”. Uwzględnić należy koszty transportu i utylizacji. 

 Przygotowanie podłoża, montaż z podłączeniem nowych układów zasilających ilość 96szt poziom 

„0”. 
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 Wykonanie obliczeń rozmieszczenia opraw przy użyciu oprogramowania wspomagającego 

projektowanie oświetlenia projektorowego.  

 Uruchomienie oświetlenia z podziałem na wymagane sceny oświetleniowe w wymagane grupy 

opraw . 

 Regulacja ustawienia opraw oświetlenia areny w celu osiągnięcia wymaganej równomierności 

zapewniające wysoki poziom transmisji TV z kamer bocznych i czołowych.  

 Wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych instalacji oświetleniowej. 

 Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wszystkich wymaganych scen oświetleniowych. 

 Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 Zapewnienie pełnej ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej. 

 Zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniem podczas pracy sprzętu umożliwiającego pracę na 

wysokości. 

 Ocena konstrukcji przez uprawnionego konstruktora w przypadku zwiększenia masy opraw ponad 

dotychczasowe oprawy oraz w przypadku wystąpienia konieczności dostosowanie konstrukcji do 

nowych wymogów. 

Wymagania parametry opraw: 

 Strumień świetlny dostarczanej oprawy nie niższy niż 5000 lm 

 Skuteczność świetlna oprawy  -  > 100lm/W 

 Temperatura barwy światła    -  pomiędzy:  od5500K  do  6000K 

 Współczynnik oddawania barw -  CRI ≥   90 

o TLCI ≥ 85 

 Stopień szczelności  IP ≥ 65 

 Dopuszczalny spadek strumienia z oprawy w czasie     - L80B10  ≥  70000h (wartość parametru 

L80B10 stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedziale 70000 h – 100000 h) 

 Odporność   -  ≥IK08 

 Rozbieżność w chromatyczności -  nie mniej niż  SDCM5 

 Układ zasilacza przystosowany do sterowania w systemie DALI. 

Warunki gwarancji : 

Bezwarunkowa gwarancja na nie mniej niż 60 miesięcy = 5 lat (długość okresu tej gwarancji stanowi jedno z 

kryteriów oceny ofert) od momentu odbioru końcowego na oprawy projektorowe z montażem po  

zamontowaniu przedmiotu dostawy. Udział w rocznych przeglądach gwarancyjnych wykonywanych przez 

Wykonawcę nieodpłatnie. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty jak transport, wymianę/naprawę, demontaż 

montaż na poziomie +12,5m, 12,0m, 0m wadliwej oprawy lub zasilacza. Na 135 szt. zamienników LED 

świetlówek fluorescencyjnych 36W Wykonawca udziela gwarancji równej okresowi gwarancji udzielanej przez 

producenta – gwarancja na zamienniki LED udzielana jest na materiały, nie dotyczy czynności wymiany 

wadliwych zamienników LED. 

Uwagi : 

Dostarczone oprawy mają zagwarantować oświetlenie areny o parametrach jakości oświetlenia nie gorszych 

niż istniejące oprawy w stanie nowym oraz zgodnie z wymogami CIE. 

Należy uwzględnić normę PN-EN 12193, 2019 
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Załącznik nr 2 do SWZ  

Pełna nazwa Wykonawcy: 

 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz 

zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych 

wykonawców) 

 

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

adres siedziby Wykonawcy: 

ulica ……………………………………………………………………………………………. 

kod, miasto…………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………………………………………………………………………………... 

REGON ………………………………………………………………………………………... 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: …………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej  ............................................................................................. 

adres skrzynki ePUAP ...................................................................................................... 

nr telefonu ......................................................................................................................... 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

„Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z 

montażem elementów oświetlenia areny głównej” 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania 

oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

netto _______________________ zł 

brutto_______________________ zł, słownie: _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________zł 

w tym należny podatek VAT w wysokości 23% __________________________  zł  

3. Do realizacji zadania deklaruję zastosowanie następujących oprawy projektorowych (96 opraw 

projektorowych wymienionych w rozdziale II ust. 1.1.2 lit. a SWZ oraz w zał. nr 1 do SWZ – opis 

przedmiotu zamówienia): producent: …………………………………………………….., typ: 

……………………………………………………………., charakteryzujących się parametrem L80B10 

wynoszącym ................................................... h, stanowiącym jedno z kryteriów ofert określone w rozdz. 

XI ust. 4 pkt. 2 SWZ. (Minimalna wartość parametru L90B10 wynosi 70000 h. 
 

4. Deklaruję udzielenie gwarancji jakości na oprawy projektorowe, sprzęt oraz wykonane prace związane z 

dostawą i montażem 96 szt. opraw projektorowych, wymienionych w rozdziale II ust. 1.1.2 lit. a SWZ oraz 

w zał. nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, stanowiącej jedno z kryteriów oceny ofert określone w 

rozdz. XI ust. 4 pkt. 3 SWZ na okres: …………………………… miesięcy, licząc od dnia odbioru zadania. 

(Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy). 

5. Oświadczam, że prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam*/zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom* 
*niepotrzebne skreślić. 

 



 

19 

 

 

 

Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom Nazwa podwykonawcy (o ile są znane) 

  

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez 

Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 
 

6. Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
wykonają następujące usługi składające się na przedmiot zamówienia: 
 

Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Usługa sUsługa składająca się na przedmiot zamówienia, która 
zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 

  

 

     (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) 

7. Oświadczam, że: 
a) uzyskałem zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę 

wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
b) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie 

osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione 

Zamawiającemu; 
c) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie 

osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, 

iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez 

wykonawców. 
 

8. Oświadczam, że: 
a) przetwarzam dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do 

oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, 
b) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
c) poinformowałem osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu 

przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 
d) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane 

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest 

jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez 

wykonawców. 
 

9. Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 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, w szczególności: 
a) zapewniam, że stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

przekazanych danych osobowych, 
b) zapewniam, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, 

którym poleciłem przetwarzanie danych osobowych, 
c) zapewniam, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie 

osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 
d) zapewniam, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania 

powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą 

powierzonych danych, 
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e) zapewniam, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest 

szyfrowanym kanałem, 
f) zapewniam, że będę współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których 

dotyczą powierzone dane osobowe, wskazane w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,  
g) zapewniam, że będę niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych 

osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia 

obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze 

na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 
10. Oświadczam, że prowadzę dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że 

na żądanie administratora udostępnię wskazaną dokumentację.  
11. Oświadczam, że jestem: mikro/małym/średnim* przedsiębiorcą.  

         *   Niepotrzebne skreślić , w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożyć 
oświadczenie dla każdego Wykonawcy odrębnie.      

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 

233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu 

uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający 

Wykonawcy zasoby: 

 

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z 

montażem elementów oświetlenia areny głównej” 

 

 oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale III SWZ (o ile zostały 

one określone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie 

z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w 

celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 



 

22 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW LUB USŁUG 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

„Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z 

montażem elementów oświetlenia areny głównej” 

 

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Przedkładamy wykaz dostaw lub usług potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Lp. 

Zakres dostawy lub usługi (w tym 
ilość wykonanych punktów 
oświetleniowych)  
 
 

 
Data i miejsce 

realizacji 
 
[od dzień/miesiąc/rok 
do dzień/miesiąc/rok] 

Podmiot, na rzecz 
którego roboty te zostały 

wykonane 
 
 

[pełna nazwa i adres 
podmiotu będącego stroną 

umowy] 

 
 
 

Czy 
Wykonawca 
uczestniczył 
w wykonaniu 
dostawy lub 

usługi 
wskazanej w 

kol. 2 
 

[podać 
TAK/NIE] 

1 2 4 5 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wykonawca może wykazać w wykazie dostaw lub usług także roboty budowlane, jeżeli ich zakres pokrywa się 

z treścią warunku udziału w postępowaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 

233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu 

uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowne 

 
Umowa nr     /2022/TP 

 

zawarta w dniu ……………….. roku w Dąbrowie Górniczej na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) pomiędzy: 
 
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 629-246-26-89 REGON 276255312 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 29 
41-300 Dąbrowa Górnicza, 
 reprezentowana przez: 
……………………………. 
zwana dalej Zamawiającym 

 
oraz 
………………………………. 
zwany dalej Wykonawcą  
 

§1 

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 
pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze 
zmianami), zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej 
CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z montażem elementów oświetlenia areny głównej”. 

2. Zadanie obejmuje (zakres ogólny):  
a) dostawę 96 szt. opraw projektorowych oświetlenia areny głównej ww. obiektu, wraz z demontażem 

istniejących opraw oraz montażem, podłączeniem, regulacją do osiągnięcia wymaganych 
parametrów wszystkich scen świetlnych łącznie z osiągnięciem wymaganych parametrów dla 
transmisji TV w jakości HD, 

b) dostawę z wymianą zamienników LED w zamian 135 szt. świetlówek tradycyjnych T8 36W, 
c) utylizację zdemontowanych opraw projektorowych oraz świetlówek, 
d) pozostałe prace związane z prawidłową realizacją zadania. 

3. Szczegółowy zakres zadania określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz niniejsza umowa. 

4.  Podczas realizacji zamówienia zastosowanie mają przepisy:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze 
zmianami, 
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 
c) inne przepisy właściwe do realizowanego zadania. 

 

§ 2 
Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy. 
Termin zakończenia: nie dłużej niż 13 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.   
 

§ 3 
1. Jeżeli umowa zostanie zawarta przed dniem 1.06.2022r. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 

wykonywania prac na obiekcie Hali Widowiskowo Sportowej Centrum w niezbędnym zakresie nie później 
niż w dn. 01.06.2022 r. na okres do zakończenia realizacji umowy. 

2.  Wszelkie pozostałe prace nie wymagające stałego zajęcia terenu wykonywania prac Wykonawca 
rozpocznie z chwilą podpisania umowy. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.  
 

§ 4 
1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram 

rzeczowy wykonania zadania. Z Harmonogramu rzeczowego winny wynikać w szczególności: 
a) kolejność wykonania prac; terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych typów prac, 
b) orientacyjne terminy planowanych wyłączeń energii elektrycznej i innych mediów. 

2. Harmonogram musi uwzględniać zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie kolejności objęcia pracami 
obiektu zg. z § 3 pkt. 1 i 2 umowy. 
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3. Harmonogram rzeczowy winien być podpisany w ciągu 3 dni przez Zamawiającego oraz przedstawiciela 
nadzoru ze strony Zamawiającego. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o 
zakresie w jakim harmonogram rzeczowy nie jest zgodny z umową wraz z załącznikami do niej to 
Wykonawca, uprawniony będzie do prowadzenia prac zgodnie z tym harmonogramem. 

4. Ewentualne zmiany do harmonogramu rzeczowego mogą zostać wprowadzane wyłącznie w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

5.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie rzeczowym bez zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zmiany warunków finansowania lub 
zaistnienia niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo wykonywanych prac będących przedmiotem 
niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Z chwilą przejęcia terenu robót Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) właściwej organizacji prac oraz należytego wykonania zobowiązań umownych, 
b) zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla 
znajdujących się w obrębie prowadzonych prac ludzi i mienia, 
c) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową 
powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,  
d) przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.699 z późn. 
zm.),  
e) przestrzegania zasad ochrony środowiska,  
f) ochrony mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac. 

8. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia realizacji zadania przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje 
należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z 
prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu 
postanowień niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu 
powstałe w trakcie realizacji zadania oraz uporządkować  teren wykonywania prac po ich zakończeniu. 

10. Użyte materiały, wyroby budowlane, maszyny i urządzenia (w zakresie w jakim dotyczy) muszą 
odpowiadać wymogom/ normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).  

11. Wykonawca przed montażem urządzeń i sprzętu będących przedmiotem niniejszej umowy zobowiązany 
jest okazać przedstawicielowi nadzoru ze strony Zamawiającego urządzenia i sprzęt wraz ze stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych parametrów oraz dopuszczenie ich do 
stosowania w budownictwie (w zakresie w jakim dotyczy np. deklaracje właściwości użytkowych lub 
krajowe deklaracje właściwości użytkowych). 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia podłoża na terenie wykonywanych prac (parkiet 
sportowy) przed uszkodzeniem. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów i sprzętu zdemontowanego podczas realizacji 
umowy we własnym zakresie. 

 
§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z ofertą wynosi: 
………………… netto (słownie……………….. złotych) 
plus podatek VAT …………….. zł (słownie: ……………………………) 
ogółem brutto ………………….. zł  (słownie: ………………………………………………….). 

2. Cena uwzględnia wszystkie wymagania SWZ i umowy oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca 
poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w 
tym koszty wymienione w ust. 4). 

3. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie pozostanie stała na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianie (z zastrzeżeniem zmian podatku VAT). 

4. Cena ryczałtowa oprócz kosztów materiałów, urządzeń oraz wykonywanych prac zawierają wszelkie 
koszty wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym poniższe koszty:,  
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, 
b) przywrócenia podłoża do stanu istniejącego, 
c) ustawienia rusztowań, zwyżek itp., 
d) zabezpieczenia podłoża (parkietu) na terenie wykonywanych prac przed uszkodzeniem, 
e) utylizacji zdemontowanych materiałów i sprzętu, 
f) ekspertyz, prób, analiz, pomiarów oraz badań niezbędnych do wykonania prac będących przedmiotem 
umowy, 
g) wszelkie koszty wymienione w specyfikacji wykonania zadania – zał. nr 1 (opis przedmiotu 
zamówienia), 
h) wszystkie inne nie wymienione koszty ogólne wykonywanego zadania, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją zadania zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznym i prawnymi. 
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5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania płatne będzie jednorazowo w terminie do 
30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowego odbioru zadania, podpisany przez 
komisję odbiorową. 

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu wykonywania prac energię elektryczną. 
 

§ 6 
1. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ……..…….. i jest uprawniony do wystawiania faktur 

VAT. 
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP 629-246-26-89 i jest uprawniony do przyjmowania 

faktur VAT. 
3. Wykonawca posiada rachunek bankowy do prowadzonej działalności gospodarczej nr 

.………………………………, do ww. rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 
ustawy Prawo bankowe. 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej 
płatności w formie przelewu bankowego na rachunek podany w § 6 ust. 3 w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z bezusterkowym protokołem odbioru zadania potwierdzonym 
przez przedstawiciela nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 
§ 7 

Obowiązki przedstawiciela nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:………………………….. 
Koordynatorem umowy z ramienia Zamawiającego jest:…………………………… 
 

 
§ 8 

1. Po zakończeniu prac składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia 
parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru powoła komisję do 
odbioru zadania, która rozpocznie prace odbiorowe. 

3. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania zobowiązuje się do 
przeprowadzenia prób technicznych, pomiarów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

4. Na dzień wpisania gotowości odbiorowej Wykonawca przygotowuje nw. dokumenty: 
a) zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów. 
b) deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane 
materiały. 
c) karty gwarancyjne, 
d) protokoły z pomiarów i pozostała dokumentacja powykonawcza. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady / usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy  do czasu 
usunięcia wad / usterek przez Wykonawcę, 
b)  w przypadku, gdy wady / usterki nie nadają się do usunięcia: 
- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia 
wynagrodzenia, 
- jeżeli wady / usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru , Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad. 

 

§ 9 
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, 
przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 
 

§ 10 
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobligowany jest do 
utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do 
dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowy odbiór 
przedmiotu umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania. 

3. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego  
w złotych polskich. 

4. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca. 

 

§ 11 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
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a) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, 
b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
c) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze zadania lub w okresie rękojmi  
i gwarancji w wysokości 0,1% za każdy dzień, licząc od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

pkt 1 niniejszej umowy, 
d) za nieprzedłożenie kopii polisy ubezpieczeniowej lub potwierdzenia terminowego opłacania składek 
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego 
określonego w  5 ust. 1 umowy,   

4. Opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy przekraczające 1 miesiąc stanowić może wystarczający powód 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenie 
kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonych terminów. 

6. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie stanowi przeszkody do naliczenia i dochodzenia kar umownych 
na podstawie niniejszej umowy.  

 

§ 12 
1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 

określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w chwili wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach powodujących nie wykonanie umowy. Wykonawca otrzyma pisemne powiadomienie z 
uzasadnieniem i wówczas może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, zwłoki 
w realizacji przedmiotu umowy wynikającej z podpisanego harmonogramu rzeczowego lub 
zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej 
winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie- w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
a) sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia 
od umowy, 
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w § 8 ust. 4 
umowy w zakresie wykonanych robót. 

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt 5 a,b Zamawiający zleci wykonanie tych 
czynności innemu podmiotowi a kosztami obciąży Wykonawcę. 

7. W razie odstąpienia od umowy wykonane prace oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią 
jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

 

§ 13 
Za opóźnienie w regulowaniu faktur w terminie ustalonym w § 6 płacone będą odsetki ustawowe za 
opóźnienia w transakcjach handlowych. 
 

§ 14 
1. Wykonawca za pomocą podwykonawców:  

1) …………………………………………………………………….…… 
2) ………………………………………………………………………, 
 
na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona 
odpowiednio następujący zakres: 
1) ………………………………………………………………………., 
2) …………………………………………………………………….… 

2. Za pomocą podwykonawców innych niż w pkt. 1 Wykonawca wykona następujący zakres:……………….. 
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§ 15 
1. Na przedmiot niniejszej umowy ustala się okres gwarancji jakości: 

a) na oprawy projektorowe z montażem (bezwarunkowa gwarancja na wszelkie urządzenia, sprzęt oraz 
wykonane prace związane z dostawą i montażem 96 szt. opraw projektorowych) na okres 
............................ miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego; Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego wykonywania rocznych przeglądów gwarancyjnych; gwarancja obejmuje wszelkie koszty 
realizacji gwarancji jak transport, wymianę/naprawę, demontaż/montaż na poziomach 12,5 m, 12,0 m, 0m 
wadliwej oprawy lub zasilacza, 
b) na 135 zamienników LED (w zamian) świetlówek fluorescencyjnych – Wykonawca udziela gwarancji 
równej okresowi gwarancji udzielanej przez producenta – gwarancja na materiały, nie dotyczy czynności 
wymiany wadliwych zamienników LED. 

2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę 
wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji 
zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru pogwarancyjnego. 

3. Na wykonane prace oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat od daty 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym  
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot 
zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających  
z udzielonych gwarancji. 

7. Karta Gwarancyjna będzie stanowiła Zał. Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 16 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, 
tj. …………………………………………. zł na zasadach określonych w art. 450 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w formie ………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty zakończenia i odbioru zadania, potwierdzonych 
protokołem. 

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na 
pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 5 lat. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania 
stosownej (wynikającej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej 
decyduje wyłącznie Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztów zastępczego 
usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co 
wyraża nieodwołalną zgodę. 

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na 
piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

 
 

§ 17 
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian 

postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 
a) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

- wystąpienie siły wyższej  rozumianej  jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 
części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na 
skutek działania siły wyższej, 
- wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego 
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów 
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i 
konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie), Wykonawca dostosuje przedmiot 
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umowy do obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji, o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w 
konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią 
zakończenie całego zadania), możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o 
niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu 
umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim 
Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany 
(tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 
b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT: 

- w przypadku zwiększenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż  zadeklarowane 
w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, 
- w przypadku zmniejszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane 
w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem 
zmniejszonej stawki podatku VAT, 
c) w pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,  
o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą  protokół podpisany przez 
obie strony. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta 
sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

 

§ 18 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 
a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zleceniobiorcę wskazanych w niniejszej 
umowie oraz osób wskazanych do realizacji umowy jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
(dalej „CSiR”), 
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - iod@csir.pl 
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż okres archiwizacji dokumentów określony na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 
f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
i) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 
nie będą profilowane; 
j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do: 

− żądania usunięcia jej danych osobowych; 
− przenoszenia danych osobowych,  
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w związku z zawartą 

umową.  
§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym 
mowa w pkt. 10 – załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). 

2. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych  osób fizycznych przez 
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119 
poz. 1). 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy 
prawa. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający:                                         Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

 
 
 
 

K A R T A  G W A R A N C Y J N A  
Do umowy nr ………………………………………… z dnia …………………………………………. 

 
1. Przedmiotem gwarancji są urządzenia oraz wykonane prace w ramach zadania pn.:  

„Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej – dostawa z 
montażem elementów oświetlenia areny głównej”  

2. Data odbioru zadania:  ............................................................. 
3. Ogólne warunki gwarancji:  

a) Wykonawca oświadcza, że zadanie objęte niniejszą gwarancją zostało wykonane zgodnie z umową,, 
przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
b) Wykonane prace oraz użyte urządzenia i materiały nie mają wad i usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne użytkowanie.  
c) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych w okresach 
trwania gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie siedmiu dni od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie trzech dni. 

5. Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad i usterek ze względów technicznych nie jest możliwe w tym 
okresie, to wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na prolongatę terminu. 

6. Termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o 
usterkach. W przypadku usterek związanych z wymianą lub naprawą oprawy projektorowej, termin 
usunięcia wad lub usterek nie może przekroczyć 45 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o usterkach. 
Za pisemną zgodą Zamawiającego, termin ten może ulec wydłużeniu. 

7. Każda wykonana naprawa musi być potwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszona Zamawiającemu w 
formie pisemnej. 

8. W przypadku nie przystąpienia do napraw wg zasad określonych w pkt 4, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wykorzystania środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zlecenie 
usunięcia wad innemu podmiotowi. Wystarczającym dokumentem stwierdzającym fakt nie usunięcia 
usterek jest protokół sporządzony przez inspektorów nadzoru Zamawiającego. Wymogiem jest, aby o 
spotkaniu, na którym utworzony zostanie przedmiotowy protokół został powiadomiony Wykonawca. 

9. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę 
wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji. 

10. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie wykonywania 
naprawy gwarancyjnej. 

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady i usterki powstałe na skutek normalnego zużycia 
lub szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem. 

12. Na przedmiot niniejszej umowy ustala się okres gwarancji jakości: 
a) na oprawy projektorowe z montażem (bezwarunkowa gwarancja na wszelkie urządzenia, sprzęt oraz 
wykonane prace związane z dostawą i montażem 96 szt. opraw projektorowych) na okres 
............................ miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego; Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego wykonywania rocznych przeglądów gwarancyjnych; gwarancja obejmuje wszelkie koszty 
realizacji gwarancji jak transport, wymianę/naprawę, demontaż/montaż na poziomach 12,5 m, 12,0 m, 0m 
wadliwej oprawy lub zasilacza, 
b) na zamienniki LED (w zamian) świetlówek fluorescencyjnych – Wykonawca udziela gwarancji równej 
okresowi gwarancji udzielanej przez producenta – gwarancja na materiały, nie dotyczy czynności 
wymiany wadliwych świetlówek. 

13. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę 
wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji 
zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru pogwarancyjnego. 

14. Na wykonane prace oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat od daty 
podpisania protokołu końcowego zadania. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający 
zleci innemu podmiotowi usunięcie wad i usterek i będzie dochodzić zwrotu wszystkich kosztów 
poniesionych na usunięcie wad i usterek. 

 
 
Warunki gwarancji przyjął: 
 

………………………………………… 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

Link do postępowania na miniPortalu: 
              
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ee5c3c-cb68-
405f-a2bd-db9b0fd6ef51 
 
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 
 
17ee5c3c-cb68-405f-a2bd-db9b0fd6ef51 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ee5c3c-cb68-405f-a2bd-db9b0fd6ef51
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ee5c3c-cb68-405f-a2bd-db9b0fd6ef51

