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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Z a m a w i a j ą c y : 
 

Gmina Zakrzówek 
23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24 

NIP: 715-17-71-561 

tel./fax (81) 821-50-02 
 

 

 

Wójt Gminy Zakrzówek 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.), na realizację zadania pn.: 

 
 
 

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego 
w miejscowości Rudnik Drugi 

 
 
 
 
Nr postępowania: ZG.271.12.2013 
 
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.  
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2727 L w miejscowości Rudnik Drugi  gmina Zakrzówek.  

Oświetlenie drogi wykonać poprzez budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego 
napowietrznej przewodem AsXSn 4x25 z natężeniem podstawowym 35 MPa na żerdziach wirowych 
i ŻN. Na odcinkach  napowietrznych oprawy mocować na wysięgnikach WO I  długości 0,5 m. W 
miejscu wprowadzenia przewodów do wysięgnika na przewodach zastosować dodatkową osłonę 
zabezpieczającą przewody przed przetarciem. Zabezpieczenie opraw bezpiecznikami SV 19.25 z 
wkładką topikową szybką Wts-6A. Przewód oświetleniowy prowadzić po przeciwnej stronie słupa 
względem mocowania opraw oświetleniowych. Wnęki słupów wyposażyć w skrzynki zabezpieczeniowe 
ZS-1 z wyłącznikiem nadmiarowym S301C-6A. Wyprowadzenie kabli zasilających do słupów 
oświetleniowych wykonać w rurach ochronnych SV 75. Zastosować oprawy oświetleniowe typu WSL 
815/150 z lampami sodowymi SON+T+P150W. Do zasilania opraw stosować przewód YKSY 2x2,5.                                                                           

Przebieg trasy linii zasilanej z jednostki transformatorowej Rudnik 4: 
 obwód nr 1 w kierunku słupa nr 2 do słupa nr 7 
      
Obwód zasilający (wyprowadzenie ze stacji na słup nr 1): z wolnych podstaw rozdzielnicy nn stacji 

transformatorowej Rudnik 4 wyprowadzić obwód przewodem AsXSn 2x25 do szafki oświetlenia 
drogowego zamontowanej na słupie nr 1 projektowanej linii. Z szafki wyprowadzić dwa obwody 
oświetleniowe przewodami AsXSn 4x25 . Do wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, 
przewody chronić rurami typu RVS 47. Rury ochronne do żerdzi mocować za pomocą taśmy stalowej 
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COT 37. Zastosować typową szafkę oświetleniową typu SOU wykonaną z tworzywa 
termoutwardzalnego. Szafkę wyposażyć w tablicę licznikową 3-fazową, tablicę1-fazową pod zegar, oraz 
urządzenia sterujące zapalaniem oświetlenia z zabezpieczeniami. Na słupie nr 1 na przewodach 
roboczych obwodów oświetleniowych zainstalować odgromniki typu SE 30.150-0,50/5. Odgromniki 
należy uziemić – wartość uziemienia nie większa niż 10 Ω. 
 
Każdy słup znajdujący się w pasie drogowym drogi powiatowej pomalowany musi być farbą odblaskową 
zgodnie ze wzorem znaków drogowych U-9a i U-9b określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
CPV:  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 
W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : 
· zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, 
· organizacji i zagospodarowania placu budowy, 
· ubezpieczenia budowy, 
· odtworzenie do stanu pierwotnego dróg, dojazdów do placu budowy, 
· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót itp., 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 
UWAGA: 
1. Zaleca się, by każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję 

lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie 
ewentualnych prac nie przewidzianych w przedmiarze robót, koniecznych jednak do prawidłowego 
wykonania całego przedmiotu zamówienia .Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu 
chęć dokonania wizji lokalnej terenu budowy. 

2. Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, 
a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych. 

3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy, a w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  

4. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

5. Wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania 
oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i 
będą musiały być wykonane na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonanie przedmiot u zamówienia i oddanie go do użytku musi być zgodne z wszystkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. 
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych 
o parametrach niegorszych niż wskazane. 

 
II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 PZP 
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających w niniejszym postępowaniu. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE  
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
V. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  
Zamówienie należy wykonać nie później niż: 29 listopada 2013 r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu 
spełniania tego warunku, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania 
tego warunku, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli dysponuje osobą: 

- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne, 
Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, że osoby, o których mowa w wykazie – rozdz. VII 
ust. 1 pkt. 3 SIWZ i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania 
tego warunku 

 
2. Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu 

zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające 
wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, 
zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w 
szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia (art. 22 
ust. 5 ustawy Pzp). 
 

3. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia i zostanie 
przeprowadzona na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, 
wymienionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdziale VI ust. 1 pkt. 1-4 SIWZ. Kryteria oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy 
nie podlegają zmianom w toku danego postępowania. 

  
4. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego warunku. 
  
5. Z ubiegania o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 

1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, 
2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 
ust. 1 Pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; 

3) nie wnieśli wadium (jeśli jest wymagane) do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania z ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą, 

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, 

5) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 Pzp 
opisanych w rozdz. VI pkt 1 ust. 1-4 SIWZ, 
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6) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
  
7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli (art. 89 Pzp): 

1) jest niezgodna z ustawą Pzp, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących 
dokumentów: 
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określone w art. 22 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – wg załączonego 
wzoru Nr 3, podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli, 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załączonego wzoru nr 4 do 
SIWZ), 

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg 
załączonego wzoru nr 5 do SIWZ), 

  
Jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował: 
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów: 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (wg załączonego wzoru nr  6 

do SIWZ). 
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
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3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

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

 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
Pzp albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załączonego wzoru nr 7). 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 

4. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 2, 3 składa: 

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

2)  zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 4 składa: 
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ ust. 5 
pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem; data wystawienia danego dokumentu powinna być 
analogiczna jak dla dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ ust. 5 pkt 1 i 2.. 

 
6. Przy wspólnym ubieganiu się wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione 

w rozdz. VII SIWZ ust. 1 i 2 wymagane są od każdego wykonawcy. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp 
wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający będzie prowadzić 
korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2) Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty 
lub podpisania oferty i umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. 
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3) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” 
w miejscu np. „pieczęć adresowa Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

5) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, 
itp. 

6) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 pkt.1),4) 
w swoim imieniu składa każdy z wykonawców i oświadczenie z art.22 ust.1 pkt.1),2),3),4) w imieniu 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik. 

b) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane 
oświadczenia lub dokumenty, 

c) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych 
w art. 22 pkt. 1) i 4) ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
i z właściwego oddziału ZUS- składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu 
swojej firmy; 

d) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ). 
Składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

e) wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących 
wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez 
spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące 
dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej od każdego ze wspólników, kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest 
podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę. 

8) oferta składana przez spółkę jawną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez 
spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki jawnej zaświadczenie 
z ZUS lub KRUS, 

9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), 
zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia. 
 
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają warunek, (jeżeli jest wymagany), określony w niniejszej SIWZ. 
  

11) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom, lub złoże nie oświadczenia, że całość przedmiotu 
zamówienia wykona własnymi siłami. 

 
Nie złożenie jakiegokolwiek z wymienionych w ust. 1-2 dokumentów i oświadczeń lub złożenie 
dokumentów i oświadczeń zawierających błędy, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 
z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę (na każdej zapisanej stronie).  
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i wykonawca przekazują 

w formie pisemnej.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą 

faksu na Nr (81) 821-50-02 lub drogą elektroniczną na adres urzad.gminy@zakrzowek.lubelskie.pl 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy Pzp, za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ustawy Pzp, które należy składać w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać przed upływem terminu. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowanie pisemności 
postępowania. 

5. Dokumentacja przetargowa do pobrania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zakrzowek.lubelskie.pl lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 5D. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Pzp jest zobowiązany udzielić wyjaśnieni niezwłocznie, 
jednak nie później niż: 
1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa. 

 
 

IX.   WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

1) W sprawach merytorycznych (zakres i charakter inwestycji): Stanisław Chmielik fax. (81) 821 50 
02 

2) W sprawach formalno-prawnych związanych z materiałami przetargowymi: Grzegorz Krawiec 
fax. (81) 821 50 02 

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Wniesienie wadium nie jest wymagane. 

 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Wykonawca może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 

w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (uprawnioną zgodnie z odpisem z 
Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w 
przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo osobę umocowaną przez wykonawcę. 

3. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia 
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i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią imienną lub w inny sposób umożliwiać 
odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ (zgodnie z formularzami) 
oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści 
SIWZ. 

5. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.  
6. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie 

wszystkich dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ oraz ponumerowanie wszystkich 
stron oferty.  

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie. 
9. Kopertę oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: Gmina Zakrzówek z dopiskiem: „Oferta 

przetargowa – Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi”. 
„Nie otwierać przed 08.10.2013 r. godz. 9

10
” 

10. Wykonawca może przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w jednej 
kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ ZMIANA”. 

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 
oświadczenie wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w jednej kopercie odpowiednio 
oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

12. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ, 
b) formularz oferty (wg załączonego wzoru Nr 1), podpisany przez upełnomocnionych 

przedstawicieli, 
c) kosztorys ofertowy, 
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty 

składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy 
zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawcy w przypadku osoby 
fizycznej. 

13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 12 lit. d) powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, 
notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. Nr 7) w siedzibie Zamawiającego tj. 23-213 Zakrzówek 

ul. Żeromskiego 24  do dnia 08.10.2013 r. do godz. 9
00

. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 
która została złożona po terminie (art. 84 ust. 2 Pzp). 

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców oraz 
ceny ofert. 

5. Otwarcie ofert w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć nastąpi dnia 08.10.2013 r. o godz. 
9

10
 w siedzibie Zamawiającego tj. 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24 (pokój nr 1). 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca oblicza cenę ryczałtową oferty (art. 632 KC) dodając wartości netto, bez podatku VAT, 

poszczególnych elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Wykonawca może odjąć wszelkie 
zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę ryczałtową z podatkiem VAT zamieszcza 
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w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Cenę należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).  

2. W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie pisemnie i słownie za prawidłową uznaje się cenę 
podaną słownie. 

3. Cena ofertowa powinna zawierać koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ, 
jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, m.in.: 
1) zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji umowy, 
2) zajęcie pasa drogowego, 
3) obsługi geodezyjnej, 
4) przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy, 
5) prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, 
6) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
8) inne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.   

 
4. Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej warunki 

lokalne, w których będą realizowane roboty.  
5. Zakłada się, że wykonawca uwzględni również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym 

zakresie.  
6. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

7. Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią 
zobowiązania stron umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż mogą być 
niepełne. Opisy pozycji w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla danych robót, gdyż Wykonawca powinien odwołać się do specyfikacji technicznych i 
obowiązujących przepisów technicznych, a także dokumentacji projektowej (rysunki, opisy, itp.), 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
9) Najniższa cena ofertowa dostawy: waga 100% 
Oferty będą oceniane w skali 100 pkt wg następujących zasad:  
Obliczenie ilości punktów badanej oferty za poszczególne kryteria (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku): 
Cena C:  
 
         najniższa cena z badanych ofert 
C = ----------------------------------------------- x 100 pkt x waga % 
                   cena oferty badanej 
 
 
Całkowita ilość punktów badanej oferty zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych za 
poszczególne kryteria: 
 
P = C 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród nieodrzuconych, która uzyska największą ilość 
punktów obliczonych zgodnie z wyżej podaną formułą. 
Kryteria oceny nie podlegają zmianie w toku postępowania.  
 
XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając 

nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
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nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną poszczególnym wykonawcom. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp.  

3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 
4. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jest wymagane, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca będzie przy realizacji zamówienia korzystał z podwykonawców 

należy przedstawić dane dotyczące tych podwykonawców, tj.: aktualny wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpis z KRS, 

2) uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy, 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93  ust 1 ustawy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie (z podatkiem VAT). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, 
poz.1824) 

3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  
     Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Zakrzówku 
    Nr rachunku 66 8717 1048 2003 3000 1485 0001 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  
6. 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. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.  

8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.  

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY  
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszej SIWZ 
 
XX. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY DOPUSZCZONE PRZEZ 
ZAMAWIAJACEGO 
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 wzoru 
umowy; 

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie – w sytuacji wystąpienia i w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 
oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia). 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące 
muszą spełniać warunki określone w SIWZ. 

2. Zmiana umowy przewidziana w ust. 1 pkt 1 dopuszczalna jest na następujących warunkach: 
1) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę, 
 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. 

2. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – art. 
198 g) 

 
 
XXII. INNE POSTANOWIENIA: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

XXIII. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ SĄ: 
1. Wzór umowy (załącznik nr 1) 
2. Wzór formularza oferty (załącznik nr 2) 
3. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) 
4. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4) 

5. Wzór oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5) 

6. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6) 
7. Wzór oświadczenia, że wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7) 
8. Przedmiary robót (załączniki nr 8) 
9. Dokumentacja projektowa. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
Sporządził:          Zatwierdził: 
Grzegorz Krawiec 

Wójt   
(-) mgr inż. Grzegorz Lemiecha 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr ... 
 

zawarta w dniu  ................................. 2012  r. pomiędzy  

Gminą Zakrzówek z siedzibą w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, NIP 7151771561, 

REGON 431020138 zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

1. Grzegorz Lemiecha – Wójt Gminy 

 

a  

 ................................................................................................................................................................  

(NIP, REGON, zarejestrowanym) 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania 

zobowiązań osoby: 

1. .................................................. 

2. .................................................. 
 
 

§1 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
 

Przedmiot Umowy 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego 

w miejscowości Rudnik Drugi”. 
2. Zakres robót obejmuje: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, 

zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu, 

w terminie w niej uzgodnionym. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie 

przedmiot niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie. 
 

Obowiązki Stron  

§3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dokumentów 

określonych § 2 ust. 3, w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy; 
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5) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie prowadzić osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia. 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją określoną w § 2 ust. 3 umowy; 

2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 

3) przeprowadzenie robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie 

zaplecza budowy, itp.) 

4) ogrodzenie  i  zabezpieczenie  placu  budowy oraz  prowadzenie  robót zgodnie z przepisami 

BHP oraz ppoż.; 

5) zapewnienie zasilania elektroenergetycznego placu budowy z własnych urządzeń rozdzielczych 

z opomiarowaniem; 

6) podłączenie i opomiarowanie pobieranej wody przez Wykonawcę; 

7) prowadzenie robót objętych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie; 

8) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 

ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy; 

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy; 

10) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

11) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji 

geodezyjnej, pomiarów; 

12) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot 

niniejszej Umowy; 

13) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu 

budowy; 

14) dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 

będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych 

przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń; 

16) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 

końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy 

i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym; 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania 

robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni; 

18) Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

§4 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy 

i dokumentami określonymi w § 2 ust. 3 oraz wskazanie punktów poboru mediów wody i energii 

elektrycznej - w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy; 

2) termin rozpoczęcia robót - zgodny z dniem przekazania placu budowy; 

3) termin zakończenia robót: do dnia 29 listopada 2013 r. 
 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 

objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy 
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i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami 

protokołu odbioru końcowego. 
 

Zatrudnianie podwykonawców  

§5 

Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia, zostaną wykonane siłami 

własnymi 

lub 
 

1. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót: 

   

  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. 

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 

zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, 

przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust.3 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 

Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do kwot 

wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy.  

§6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, 

dokumentacją projektową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 

obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności: 

a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 3 

umowy, 

b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy, ogrodzenia placu budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozór 

budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie 

z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego); 

c) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej; 

d) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, obsługi geodezyjnej; 

e) należny podatek VAT. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: .................................................... zł brutto 

(słownie: .......................................................................................................................................... ). 
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5. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 4, składa się kwota netto w wysokości 

 zł (słownie:  ...................................................................................................................................... )  

i należny podatek VAT 23% w wysokości: …………………………….zł (słownie:................................). 

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT na konto Wykonawcy Nr: ……………………………………………… 

 

Zasady płatności wynagrodzenia  

§7 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktury 

końcowej wystawionej po zrealizowaniu i odbiorze końcowym inwestycji. 

2. Płatności w wysokości zgodnej z zestawieniem wartości robót, będą dokonane przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót. 

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
  

Odbiory robót 

 §8 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających, 

b) odbiory robót częściowych (dla każdego z elementów zadania wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3), 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny - w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie gwarancji. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od 

daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki 

do faktur częściowych. 

4. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od 

daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki 

do protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem 

do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego. 

6. Wykonanie robót zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ustępie 4. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbiorowej w terminie 7 dni od daty 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego oraz 

wyznaczy termin (nie dłuższy niż 14 dni) rozpoczęcia odbioru końcowego informując jednocześnie 

Wykonawcę na piśmie. 

8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 14 dni od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów oraz 

atesty, dokument gwarancyjny i kosztorys powykonawczy. 

10.Dokumentacja powykonawczą, o której mowa w ust.8, wykonana będzie na jednym egzemplarzu 

przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę, poprzez naniesienie wszystkich zmian. 

10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru 

do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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11.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

12.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 

a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 

wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. 

 

§ 9 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

w wysokości 10% wartości umownej brutto tj. w kwocie ............................. zł (słownie: ..........) 

w formie ................. przed podpisaniem niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia, tj. 

.............. zł (słownie: ...........) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% zabezpieczenia, tj. .............. zł (słownie: .................) zwolnione zostanie nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Kary umowne  

§ 10 

1. Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) karę umowną za opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 

niniejszej Umowy - w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 

ust. 4, za każdy dzień opóźnienia; 

b) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, 

z zastrzeżeniem §13 ust 2, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia; 

b) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu danego zakresu zadania wymienionych w § 4 ust. 1 

pkt 3 – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio dla danego 

zakresu, określonego w § 6 ust. 4 pkt 1), 2) i 3), za każdy dzień opóźnienia, 

c) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 

6 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia 

d) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4. 

2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, na zasadach ogólnych 

Gwarancja 

§ 11 
 

1. Gwarancja na wykonane roboty przysługuje na okres 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji 

rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru wystawi i wyda Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 

niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminie 14 dni od daty pisemnego (listem lub faksem) 
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powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie dłuższym 

niż 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 

własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej -bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 

najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji. 
 
 

Zmiany umowy  

§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 13. 

 

§ 13 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

Postanowienia końcowe  

§14 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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Załącznik nr 2  do SIWZ 

---------------------------------------       
      nazwa i adres wykonawcy  
 

F O RM U L AR Z   O F E R TO WY 

Nazwa zamówienia 
Budowa wydzielonego oświetlenia 
drogowego w miejscowości Rudnik 

Drugi 

Zamawiający 
Gmina Zakrzówek 
ul. Żeromskiego 24 
23-213 Zakrzówek 

Nazwa i adres wykonawcy 

 

Adres do korespondencji  
oraz telefon, fax i e-mail  
(o ile wykonawca takie posiada) 

 

 Tel: 
 Fax: 
 E-mail: 

Nr konta  
 

Cena ofertowa w zł netto  
(cyfrowo i słownie) 

 

Stawka i kwota podatku VAT 
…….. %, 

 
tj. ………………………………… zł 

Cena ofertowa w zł brutto  
(cyfrowo i słownie) 

 

Okres gwarancji  
(w miesiącach) 60 miesięcy 

 
 

……………………….…………………..  
Data i podpis osoby/ osób upoważnionych  
 do występowania w imieniu wykonawcy  



SIWZ – Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi  2

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 
 
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi 
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
................................................      ............................................................. 

     (pieczęć wykonawcy)                  (miejscowość, data, podpis ) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

-----------------------------------       
      nazwa i adres wykonawcy 
 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na: 
Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi 
 

Lp. 
Nazwisko 

i imię 
Kwalifikacje 
zawodowe

 
Doświadczenie 

zawodowe 
Wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 
czynności przy 

realizowaniu 
zadania 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą* 

1 
  

 
 

 
 

 

2 
  

 
 

 
 

 

3 
  

 
 

 
 

 

4 
  

 
 

 
 

 

5 
  

 
 

 
 

 

6 
  

 
 

 
 

 

7 
  

 
 

 
 

 

8 
  

 
 

 
 

 

9 
  

 
 

 
 

 

10 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

         ............................................................. 
                          (miejscowość, data, podpis ) 
 
 
 
 
 
 
 

* UWAGA: 
W przypadku dysponowania osobami innego/ych podmiotu/ów, należy dołączyć do oferty pisemne 
zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do udostępnienia potencjału technicznego. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

 
 
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi 
 
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dysponuje 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

budowlane w specjalności ……………………… (…… osoba/osoby). 

 
 
 
 
 

................................................      ............................................................. 
     (pieczęć wykonawcy)                  (miejscowość, data, podpis ) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, 
o braku podstaw do wykluczenia 

 
 
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi 
 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w świetle art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 

wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................      ............................................................. 
     (pieczęć wykonawcy)                  (miejscowość, data, podpis ) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi 

 

1. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn, zm.) o której mowa w art. 

24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.) o której mowa w art. 24 

ust 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. 

2. 

3. 

4. 
5.  

 
 
 
 

................................................      ............................................................. 
     (pieczęć wykonawcy)                  (miejscowość, data, podpis ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2. W przypadku, 

gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
 


