
Specyfikacja warunków zamówienia
dla zadania pod nazwą:

„Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Wolności 62E w Sokołowie Podlaskim”

1. Nazwa i adres zamawiającego
Wspólnota Mieszkaniowa „Wolności 62E”
08 – 300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 62E
Przetarg prowadzi Administrator budynku: Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
sp. o.o.ul. Kosowska 75 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 781 23 61,  
adres strony internetowej www.stbs.com.pl
e-mail: stbs@stbs.com.pl

2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – bez 
stosowania Ustawy Prawo zamówien publicznych – Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym 
do stosowania przepisów ww. ustawy.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Wolności 62E w Sokołowie Podlaskim.

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2) Podczas wykonywania robót budynek nie będzie wyłączony z użytkowania.

3) Wykonawca uprządkuje teren budowy i wywiezie materiał z rozbiórki.

4) Wykonawca ma obowiązek wykonać badania instalacji prawem przewidzianych.

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zadania.

6) Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres 3 lat.

4. Termin realizacji zamówienia
do dnia 28.02.2020r.

5. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca musi spełniać warunki:
a) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
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potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty:
a/ wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b/ oświadczenie, że spełnia warunki:
- posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania robót 
budowlanych,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie robót budowlanych,
c/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert – Załącznik nr 2
W przypadku, gdy nie wszystkie powyższe informacje znajdują się w dokumencie rejestrowym należy 
również załączyć inne dokumenty prezentujące powyższe dane np. statut, umowę spółki itp.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, 
do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w formie oryginału.
d/ aktualną (opłaconą) na okres realizacji Zamówienia polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
wykonaniem niniejszego Zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej   20.000zł.  
e/ kopię uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która 
będzie kierowała robotami.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów a także osoby uprawnione do 
porozumiewania się z wykonawcami oraz wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji warunków 
zamówienia.
2. Wykonawca zwraca się telefonicznie, e-mailem lub na piśmie na adres Sokołowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Kosowska 75 08-300 Sokołów Podlaski lub e-mail: 
stbs@stbs.com.pl
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie przedmiotu zamówienia z:
- Lech Pencak tel. 25 781 23 61 w 32
w zakresie procedury przetargowej z:
- Justyna Przewoźnik tel 25 781 23 61 w 35
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w takiej samej formie w jakiej oferent zwrócił się do 
Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
niniejszą SIWZ i umieści na stronie internetowej.
6. Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków 
udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ i umieszcza na stronie internetowej.
8. Zmiany lub wycofanie oferty
Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”  



8. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Zasady ogólne
1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę bez względu na jego rolę w ofercie.
2.Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
3.Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamnkniętej kopercie lub innym opakowaniu.
5.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6.Wzory dokumentów dołączonych do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją 
formie.
7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.Forma oferty
Oferta musi być sporządzona:
- w języku polskim,
- w jednym egzemplarzu – oryginał
- w formie pisemnej
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do specyfikacji i 
wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie (czytelnym 
pismem).
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty.
9.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą 
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 
powinny być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości 
w inny sposób.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie:
Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kosowska 75 /sekretariat/
do dnia 10.01.2020 r. do godz. 8:45.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
„Przebudowa rozdzielni elektrycznej ul. Wolności 62E”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
Na ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.

Otwarcia ofert:
Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kosowska 75 w dniu 10.01.2020 r., o godz. 9:00, Sala konferencyjna na parterze

Obecność Wykonawców przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny
a) zainteresowani we własnym zakresie w celu prawidłowego oszacowania ceny powinni dokonać wizji 
lokalnej i niezbędnych pomiarów. Skalkulowaną cenę należy przenieść do formularza oferty.
b) ceny ofertowe określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie mogą 
podlegać zmianom. 
c) cenę oferty wyrażoną w złotych należy podać w kwocie netto oraz z uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług (VAT).
d) walutą oferty jest PLN, cenę ofertową w formularzu ofertowym należy podać w PLN z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.

12. Kryterium oceny ofert
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena – 100%

13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i 
kryteria określone w SIWZ.
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę o najniższej cenie. O wyborze oferty 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia 
podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy, z zaznaczeniem, 
iż Zamawiający zamierza podpisać Umowę w terminie10 dni od wybrania najkorzystniejszej oferty.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy /załącznik nr 3/ stanowiący jej integralną część.

15. Zamówienia częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.

16. Podwykonawstwo



W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim:
a/ zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty na wykonanie zamówienia podwykonawców z 
podaniem ich nazwy i adresu oraz zakresu prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom – zakres 
ten nie będzie mógł ulec rozszerzeniu
b/ w przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim, za działania osób trzecich będzie 
odpowiadał jak za własne.

17. Wykaz załączników do specyfikacji
1. Oferta (formularz ofertowy)
2. Oświadczenie  o spełnianiu warunków
3. Wzór umowy

podpis kierownika jednostki



 Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………..

NIP: …………............………….
REGON: ……............………….
tel/fax ……………............….….
tel komórkowy ….............….…..
e-mail ………….........….…….…

OFERTA
Składam/y ofertę na w przeatrgu: „Przebudowa rozdzieli elektrycznej w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Wolności 62 E w Sokołowie Podlaskim”w następujących 
kwotach:

Cena netto ………..……………………………………...zł
VAT ….....%…………………………...zł
Cena brutto ……………………………………................zł
słownie  złotych………………………………………………………………………
 
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 
28.02.2020r.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia i realizacją umowy.
4. Oferujemy 3 lata gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
licząc od dnia otwarcia ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy 
zamówienie.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru 
naszej oferty, podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.
8. Nr stron zawierających informacje niejawne ….........................................................
9. Określenie warunków płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze 
umowy
10. Oświadczam że, nie zalegam z podatkami i składkami ZUS lub KRUS
11. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie
12. Oświadczam, że część Zamówienia /określić zakres/, zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Data …...........................



Załącznik nr 2
..................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy zadania: „Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku wielorodzinnym pzy 
ul. Wolności 62E w Sokołowie Podlaskim”

składając ofertę w imieniu reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oświadczam/y, że:

1.Posiadam (posiadamy) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile 
wynika to z odrębych przepisów.
2.Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
Karnego

Miejscowość........................................

Data .................................................. ….............................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy


