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Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1  Zamawiającym jest: Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek 

Strona internetowa: www.zakrzowek.lubelskie.pl  

1.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3  Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

w odniesieniu do robót budowlanych. 

1.4  Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 z późn. zm.), 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający” – Gmina Zakrzówek, 

1.5  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie 

z jej wymaganiami. 

 

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 

2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Budowa 4 odcinków 
oświetlenia drogowego na terenie gminy Zakrzówek” 
2.2  Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (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 
 
2.3 Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 linii oświetlenia drogowego na terenie  gminy 

Zakrzówek w miejscowościach Bystrzyca (przy drodze powiatowej Nr 2293L), Góry (przy 

drodze gminnej Nr 108356L), Lipno (przy drodze powiatowej Nr 2726L) i Studzianki-Kolonia 

(przy drodze powiatowej Nr 2731L). 

2.3.1 Inwestycja podzielona jest na cztery zadania: 
ZADANIE 1: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Zakrzówek - 
Majorat - Bystrzyca" 

Oświetlenie drogi wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym poprzez 
budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego napowietrznej przewodem AsXSn 4x25 
z natężeniem podstawowym 35 MPa na żerdziach typu 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. Zastosować oprawy oświetleniowe (szt. 4) typu OUSc 150W z lampami 
sodowymi (szt. 4) SON+T+P150W. Do zasilania opraw stosować przewód YKSY 3x2,5.                                                                                                     
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Długość trasy projektowanej linii zasilanej z jednostki transformatorowej Bystrzyca 2: 
od słupa proj. 1 do słupa proj. 6. 
 

Obwód zasilający:  z istniejącego słupa nr 25 wyprowadzić kabel YAKY 4x35 do 
projektowanego złącza kablowego ZK-1+SO oświetlenia drogowego. Z szafki wyprowadzić 
obwód oświetleniowy kablem YAKY 4x35 38(53) m do słupa nr 1 linii oświetlenia drogowego.   
 

Do wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, przewody chronić rurami typu RVS 
47. Wylot kabla z rury osłonowej uszczelnić rurą termokurczliwą. Rury ochronne do żerdzi 
mocować za pomocą taśmy stalowej COT 37. Zastosować typową szafkę oświetleniową typu 
ZK+SO wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę wyposażyć w tablicę licznikową 3-
fazową, tablicę 1-fazową pod zegar oraz urządzenia sterujące zapalaniem oświetlenia 
z zabezpieczeniami. Na słupie nr 1 oraz na istniejącym nr 25 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.) 
 
ZADANIE 2: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Góry" 

Oświetlenie drogi wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym poprzez 
budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego napowietrznej przewodem AsXSn 2x25 z 
natężeniem podstawowym 35 MPa na żerdziach typu 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. Zastosować oprawy oświetleniowe (szt. 1) typu OUSc 150W z lampami 
sodowymi (szt. 1) SON+T+P150W. Do zasilania opraw stosować przewód YKSY 3x2,5.                                                                                      

Długość trasy projektowanej linii zasilanej z jednostki transformatorowej Kolonia Góry 
3: od słupa proj. 1 do słupa proj. 2 (obwód Nr 2). 
 

Obwód zasilający:  z istniejącego słupa nr 18  wyprowadzić kabel YAKY 4x35 do 
projektowanego złącza kablowego ZK-1+SO oświetlenia drogowego. Z szafki wyprowadzić 
obwód oświetleniowy kablem YAKY 4x25 24(38) m do słupa nr 1 linii oświetlenia drogowego.   
 

Do wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, przewody chronić rurami typu RVS 
47. Wylot kabla z rury osłonowej uszczelnić rurą termokurczliwą. Rury ochronne do żerdzi 
mocować za pomocą taśmy stalowej COT 37. Zastosować typową szafkę oświetleniową typu 
ZK+SO wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę wyposażyć w tablicę licznikową 3-
fazową, tablicę 1-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 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) 
 
ZADANIE 3: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lipno przy drodze 
powiatowej Zakrzówek – Wilkołaz” 

Istniejący kabel YAKY 4x120 zdjąć ze słupa nr 6 i wprowadzić do projektowanego złącza 
typu ZK2+1P na dz. ewid. Nr 215/1, od złącza do słupa nr 6 ułożyć kabel YAKY 4x120 długości 
5(18) m. 

Oświetlenie drogi wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym poprzez 
budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego napowietrznej przewodem AsXSn 2x25 z 
natężeniem podstawowym 35 MPa na żerdziach typu 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. Zastosować oprawy oświetleniowe (szt. 1) typu OUSc 150W z lampami 
sodowymi (szt. 1) SON+T+P150W. Do zasilania opraw stosować przewód YKSY 3x2,5.                                                                 

Długość trasy projektowanej linii zasilanej z jednostki transformatorowej Lipno 2: do 
słupa proj. 1. 
 
Obwód zasilający:  z projektowanego złącza ZK2+P wyprowadzić kabel YAKY 4x25 długości 
21(35) m do projektowanej szafki oświetlenia drogowego na słupie nr 1. Z szafki wyprowadzić 
obwód oświetleniowy przewodami AsXSn 2x25.   
 

Do wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, przewody chronić rurami typu RVS 
47. Wylot kabla z rury osłonowej uszczelnić rurą termokurczliwą. Rury ochronne do żerdzi 
mocować za pomocą taśmy stalowej COT 37. Zastosować typową szafkę oświetleniową typu SO 
i złącze ZK2+1P wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę wyposażyć w tablicę 
licznikową 3-fazową, tablicę 1-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.) 
 
ZADANIE 4: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na terenie 
sołectwa” Studzianki-Kolonia 

Oświetlenie drogi wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym poprzez 
podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych sodowych ze 
źródłami światła (szt. 2) na istniejących słupach linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo 
Wola Studziańska 1. Zakres prac od stacji trefo Wola Studziańska 1 do słupa Nr 7. Projektowane 
oświetlenie drogowe wykonać przewodem izolowanym typu AsXSn 2x35 . Przewód 
zamontować poniżej istniejącej linii nN. Naprężania dostosować do naprężeń linii głównej. 
Zastosować oprawy oświetleniowe typu OUS 150W ze źródłami światła typu SON-T 150W. 
Oprawy należy zamontować na wysięgnikach rurowych typu WR-1. Lampy zabezpieczyć 
bezpiecznikami SV 19.25. 
 



 6

 Układ pomiarowy 1-fazowy poboru energii elektrycznej czynnej na typowej tablicy 
licznikowej w skrzynce pomiarowej w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, zabudowanej 
na stacji trafo Wola Studziańska 1. W projektowanej szafie pomiarowej typu SOM-1 umieścić 
zegar oraz urządzenie sterujące zapalaniem oświetlenia z zabezpieczeniami. Zasilenie szafy 
wykonać przewodem 3xDy10 z istniejącej rozdzielni niskiego napięcia w rurze ochronnej. 
Wyprowadzić z szafki oświetleniowej obwód oświetleniowy przewodem AsXSn 2x35 w rurze 
ochronnej BE50. Wyjście z przewodu rury zabezpieczyć palczatką termokurczliwą. 
 

2.3.2 Zakończenia przewodów obwodów oświetlenia drogowego muszą umożliwiać dalszą 

rozbudowę przedmiotowych linii oświetleni drogowych. 

2.3.3  Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla całej inwestycji. 

2.4  Wymagane warunki gwarancji: - min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót. 

2.5  Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.6  Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na 

własny koszt.  

2.7  Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą 

w całości na wykonawcy. 

2.8  Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem 

należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną 

i najlepszą praktyką zawodową. 

2.9    Jeżeli SIWZ i dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie 

z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte 

w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 

zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych 

i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej 

sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te 

materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta 

może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

2.10 Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

2.11  Do obowiązków Wykonawcy należy także uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
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użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni 

lub instalacji. 

 Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia  

– do dnia 31 października 2014 r.  

3.1  Termin wykonania zamówienia określa maksymalny końcowy termin realizacji robót 

budowlanych.  

Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

4.1  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

4.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy 

i doświadczenia. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetlenia drogowego 

o wartości min. 100 000,00 zł (brutto). 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

4.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4.1.4 

spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej 

i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy. 

4.2  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

4.3  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.4  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt od 4.1.1 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy 

wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 4.1.5 musi spełniać każdy wykonawca 

z osobna. 

4.5  Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów 

złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ. 
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4.6  Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4.7  Dla wartości wskazanych powyżej w walucie innej niż polska Zamawiający przyjmuje 

przelicznik wg. średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia, dotyczącego niniejszego 

postępowania. 

Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

5.1  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, w zakresie wskazanym w Rozdziale 4, pkt. 4.1.1. – 4.1.4 SIWZ – sporządzone według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

5.1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

5.1.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

5.1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

5.1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

5.1.7 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone; 

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
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W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty 

niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 4.1.2 SIWZ, tj. co najmniej jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetlenia drogowego o wartości min. 100 

000,00 zł. (brutto). 

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 

 poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie roboty, 

 inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie 

robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 

potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub 

dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, 

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

5.2  Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

5.3  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1.4 – 5.1.6 – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 5.3 a) oraz b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub przed notariuszem. 

Terminy określone w pkt 5.3 a) oraz b) stosuje się odpowiednio. 

5.4  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski. 

5.5  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, 

wykonawcy muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, 

z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 - 5.1.6 (i odpowiednio pkt 5.3) należy 

złożyć dla każdego wykonawcy. 
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5.6  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1, 5.1.3, 5.1.7 i 5.2 należy złożyć w formie 

oryginału, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.4 – 5.1.6 i 5.3, należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5.7  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub te podmioty. 

5.8  Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

5.9  Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką 

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.10  W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 

tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8 i 5.9 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.11  Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.8 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

Rozdział 6 Wymagania dotyczące wadium 

6.1  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie:  jeden 

tysiąc złotych). 

6.2  Wadium może być wniesione w jednej lub 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 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

6.3  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy zamawiającego: 

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek w Banku Spółdzielczym Ziemi 
Kraśnickiej Oddział w Zakrzówku nr 06 8717 1048 2003 3000 1485 0014, z adnotacją „wadium 
– numer sprawy ZG.271.17.2014”. 
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

6.4  Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie 

się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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6.5  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 

pośrednictwa podmiotów trzecich. 

6.6  W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.7  Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

6.8  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 

4a ustawy. 

6.9  Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.10  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

6.11  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

6.12  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w Rozdziale 

5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 

stronie. 

6.13  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

6.14  Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również 

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w 

ustawie. 
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6.15  Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w 

art. 46 ust. 3 ustawy. 

 

Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert 

7.1  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7.3  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.5  Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6  Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 

być parafowane przez wykonawcę. 

7.8  Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.9  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.10  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.13  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana prze wykonawcę. 

7.14  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.15  Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 6 do SIWZ, 

b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat 

części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

(w punkcie 8 Formularza Ofertowego), 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, 
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e) kosztorys ofertowy. 

7.16  Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

7.17  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, 

b) Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek 

c) OFERTA – „Budowa 4 odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy 

Zakrzówek” 

d) - znak sprawy ZG.271.17.2014 

e) Nie otwierać przed dniem 1 października 2014 r. do godz. 09.10 

 

Rozdział 8 Składanie i otwarcie ofert 

8.1  Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do 

dnia 1 października 2014 r. do godziny 09.00 w siedzibie Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 

24, 23-213 Zakrzówek, pok. Nr 7 (Sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do 

piątku w godzinach 08.00 -15.00 

8.2  Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2014 r. o godzinie 09.10 w siedzibie Gminy 

Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek sala Nr 1. 

8.4  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

8.5  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 

z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

8.6  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia 

ofert na jego wniosek. 

8.7  Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcom. 

 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 

9.1  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

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

9.3  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 
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Rozdział 10 Opis sposobu obliczenia ceny 

10.1  Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

10.2  Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia oraz dla każdego z czterech 

zadań. 

10.3  Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

10.4  Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

10.5  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

10.6  Cena oferty to cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 § 1 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony 

w niniejszej SIWZ oraz dokumentacjach projektowo-wykonawczych. 

10.7  Cenę oferty należy ustalić na podstawie zakresu rzeczowego robót i usług 

przewidzianych do wykonania w SIWZ i dokumentacjach projektowo-wykonawczych dla 

każdego z czterech zadań. 

10.8  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w Formularzu Oferty cenę za całość 

zamówienia, która powinna stanowić sumę cen za poszczególne zadania oraz cenę dla każdego z 

zadań zgodnie z tabelą Formularza Oferty. 

10.9  W cenę ryczałtową określoną w Formularzu Oferty należy wkalkulować wszelkie roboty 

i usługi, które są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową typu:  

 organizacja i zagospodarowanie terenu budowy, 

 koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika robót, 

 koszty materiałów, transportu, 

 obsługi geodezyjnej, 

 przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu 

pierwotnego, 

 wykonanie badań, prób i sprawdzeń, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 inne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  

10.10 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 

projektowo-wykonawczych (rysunki, opisy, itp.), wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

   

Rozdział 11 Badanie ofert 

11.1  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

11.3  Zamawiający poprawi w ofercie: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

Rozdział 12 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

12.1  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Kryterium: najniższa cena 

12.2  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

12.3 W kryterium „najniższa cena” zostanie zastosowany wzór: 

 

Cena oferty najtańszej 

Liczba punktów = ----------------------------------- X 100 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

12.5 Ceny ofertowe dla poszczególnych zadań nie mogą przekraczać kwoty przeznaczonej 

przez Zamawiającego na realizację danego zadania, w przeciwnym wypadku oferta wykonawcy 

zostanie odrzucona. 

Rozdział 13 Udzielenie zamówienia  

13.1  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.2  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

www.zakrzowek.lubelskie.pl oraz w swojej siedzibie. 

13.3  Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 

lub 2 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

13.4  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 ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
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Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

14.1  Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić kosztorys ofertowy. 

14.3  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 

 

Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

15.1  Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty (brutto). 

15.2  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

z następujących form: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancji bankowej, 

d) gwarancji ubezpieczeniowej, 

e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, póz. 275 z późn. zm.). 

15.3  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 

w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Zakrzówku nr rachunku: 65 8717 

1048 2003 3000 1485 0019, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy 

złożyć Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem umowy; 

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach 

dokument zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem 

umowy. 

15.4  Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 

15.5  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, 

o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 
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Rozdział 16 Postanowienia umowy. 

16.1  Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

16.2  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, o której mowa w pkt 16.1. 

16.3  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, polegających na: 

16.3.1 Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

a) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się 

procedura Pzp,) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, 

b) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci 

w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, 

a także innych zjawisk obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy 

uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia, 

16.3.2 Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia: 

a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość 

netto pozostaje bez zmian), 

16.3.3 Zmianie może ulec zakres rzeczowy określony w umowie i dokumentacji technicznej: 
a) W przypadku, gdy w wystąpi konieczność dokonania zmian rzeczowych, których nie 

udało się przewidzieć na etapie projektowania, a ich dokonanie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

16.3.4 Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego: 

w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót, 

niż określone w formularzu oferty. 

16.3.5 Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 

 

Rozdział 17 Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ 

17.1  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej www.zakrzowek.lubelskie.pl.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. 

17.3  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej www.zakrzowek.lubelskie.pl. 

17.4  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.zakrzowek.lubelskie.pl. 
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17.5  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

Rozdział 18 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z wykonawcami 

18.1  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2  W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

18.3  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub 

adres mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią. 

18.5  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek 

Faks: 81 821 50 02 

e-mail: wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl 

18.6  W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: ZG.271.17.2014 

18.7 Osoby uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Stanisław Chmielik, Grzegorz Krawiec 

Faks: 81 821 50 02, godziny pracy: od 07.30 do 15.30 (poniedziałek, środa-piątek) 

              od 08.00 do 16.00 (wtorek) 

e-mail: wojt.zakrzowek.lkr@gminypolskie.pl, gmina@zakrzowek.pl  

 

Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

19.1  Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

19.2  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

19.3  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

19.4  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.5  W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

19.6  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

19.7  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.8  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub maila. 

19.9  Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub maila; 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej. 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.10  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.11  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

19.12  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Rozdział 20 Informacja dotycząca Podwykonawców. 

20. 1  Zamawiający zgodnie z art. 36b. ust 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga 

podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

20.2  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

20.3  Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

20.4 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo oraz projekt jej zmian, ewentualnie poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub usługi oraz jej zmian. 

20.5  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 

w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

20.6 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

Nie złożenie poprawionej umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń 

lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia 

zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

20.7  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

20.8  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie z podwykonawcą. To 

samo dotyczy umów z dalszymi podwykonawcami. 

20.9  W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust.20.4-20.6 

zobowiązany jest Wykonawca. 

20.10  Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

20.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych oraz nie zgłoszonych do wykonania robót objętych 

przedmiotem umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie 

z niniejszą umową. 

20.12 Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców 

i uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności 

oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dokumentów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane roboty. 

 

Rozdział 21 Załączniki do SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załączniki Nr 1 – Dokumentacje projektowo-wykonawcze dla każdego z zadań; 

Załącznik Nr 2 – wzór umowy; 

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej; 

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego; 

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych 


