
 

 

GMINA ZAPOLICE 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

- zwana dalej „SIWZ” 

 

 

dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego  

na terenie gminy Zapolice.”,  

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.  

„Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez 

rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie 

oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych.”. 

 

                                                                                                                      Zatwierdzam: 

                                                                                                                                                     Z up. Wójta 

                                                                                                                              Sekretarz Gminy Zapolice 

                                                                                                                                   Janusz Parada                    

         ______________________ 

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego,  Zapolice, dn. 12 lipca 2018 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKI.271.17.2018.AZK 

Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zapolice.”, w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez 

rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach 

turystycznych.”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020.   

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Zapolice 

Adres Zamawiającego: Plac Strażacki 

Kod Miejscowość:  98-161 Zapolice 

Telefon:  43 823-19-82 

Faks:  43 823-19-82 w.22 

Adres strony internetowej:  www.zapolice.biuletyn.net 

Adres poczty elektronicznej:  urzad@zapolice.pl 

Godziny urzędowania: pn.: 8:00-16:00, wt. - pt.: 7:30-15:30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)– zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

a także wydanymi na podstawie ww. ustawy aktami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego 

zamówienia publicznego. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

ustawy Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

http://www.zapolice.biuletyn.net/
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8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp: Zakres zamówień powtarzających obejmować będzie zamówienia podobne, co 

zamówienie podstawowe, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, wielkość lub zakres 

zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Wskazane zamówienie obejmować 

może prace polegające w szczególności na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych 

elektrycznych. Wskazane zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane zamówienia  udzielone zostaną w przypadku 

wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiany technologii lub wprowadzenia 

zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej 

oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 

Zamówienie, o którym mowa powyżej może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres 

robót wskazanych powyżej. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania 

zamówienia. 

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Zapolice.”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji środowiska 

przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia 

na istniejących szlakach turystycznych.”, współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
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1) Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (obiekt kategorii XXVI) na odcinku drogi gminnej Beleń – 

Strońsko, do realizacji na działkach nr ewid. gruntów 17, 18/4, 18/1, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 

22/9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 obręb 14 Strońsko, położonych w miejscowości 

Strońsko, gm. Zapolice.  

2) Budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego (obiekt kategorii XXVI), na działkach nr ewid. 

gruntów 32, 63, 119, 124/2, 118/9, 118/16 obręb 14 Strońsko, 214 obręb 19 Zapolice, położonych 

w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice. 

3) Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pstrokonie (obiekt kategorii XXVI) na 

działkach o nr ewid. gr. 425/1, 513/1, 510/1 położonych w miejscowości Pstrokonie , gm. 

Zapolice. 

4) Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (obiekt kategorii XXVI), do realizacji na działkach nr 

ewid. gruntów 43/4, 43/3, 45/4 obręb 8 Młodawin Górny, położonych w miejscowości Młodawin 

Dolny, gm. Zapolice. 

5) Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (obiekt kategorii XXVI), do realizacji na działkach nr 

ewid. gruntów 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/3, 13/2, 42/1, 43/3, 43/4 obręb 8 Młodawin 

Górny, położonych w miejscowości Młodawin Dolny, gm. Zapolice. 

6) Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (obiekt kategorii XXVI), do realizacji na działkach nr 

ewid. gruntów 572/1 i 574/1 obręb 10 Pstrokonie, położonych w miejscowości Pstrokonie, gm. 

Zapolice. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w dokumentacji technicznej i obmiarach robót (przedmiarach), 

stanowiących załącznik nr 8 i nr 9 do SIWZ. 

 

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 – Układanie kabli 
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4. Dołączone do SIWZ obmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty 

realizacji zadania wynikające z dokumentacji technicznej tj. dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i obmiarów robót stanowiących 

załącznik nr 8 i nr 9 do SIWZ.  

5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy 

krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na 

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

parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego 

minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu 

umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które 

rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ 

i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi 

w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar 

wskazania „równoważności”.  

6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem 

szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją techniczną tj. m.in. dokumentacją projektową 

i STWiOR stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze 

sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami 

Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi pozwoleniami na wykonywanie robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy ład, 

porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów 

i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren.  

7. Materiały i surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest okazać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wykorzystywanych 

materiałów. 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 października 2018 r. 
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9. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp. 

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze 

zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników fizycznych (robotników 

budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod 

kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy 

którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób 

kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te 

wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na 

podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to 

wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w obmiarze robót.  

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej określone 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

d) żądania okazania umów o pracę.  

3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności 

w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od 

dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego 

w pkt 9 ppkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez 

Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 6 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 pptk 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości 

określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem umowy, 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 ppkt 1 

czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy 

o przeprowadzenie stosownej kontroli. 

 

10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim 

przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część 

zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, 

jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia 

wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.  

 

11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz 

współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego 
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i terminowego wykonania zamówienia. 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

12. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 

gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 

miesięcy.  Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres 

rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji.  

 

13. Dodatkowe informacje: 

1) Zaleca się, aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia 

informacji koniecznych do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. 

2) Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami 

postronnymi. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przy zachowaniu przepisów BHP.  

4) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

5) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru 

przez stosowne instytucje. 

6) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 

obciążają Wykonawcę.  

7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 

prowadzenia robót.  

8) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, 

jaki był przed rozpoczęciem robót.  

9) Wskazany przez Zamawiającego materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego, który 

Wykonawca przetransportuje z terenu budowy na wskazane miejsce przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania i złożenia harmonogramu rzeczowo – 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 8 

finansowego w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy określającego w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości oraz poszczególnych etapów i rodzajów 

robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram stanowić będzie podstawę do bieżącej 

kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania całości zamówienia: 

do 31 października 2018 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 

pkt 2), pkt 8) ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, 

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, 

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1541); 

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2), pkt 8) ustawy Pzp: 

a) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
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upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.); 

b) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów -  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 

przebudowie lub rozbudowie linii energetycznych o wartości co najmniej 100 000,00 zł 

brutto (sto tysięcy złotych brutto) wraz  z załączeniem dowodów określających, czy 

wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu 

Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu robót i dowodów oraz załączonego do 

oferty oświadczenia.  
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Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną 

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez 

Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank 

Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 

waluty publikowany pierwszego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponować będzie, co najmniej jedną 

osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającą 

uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie obowiązującej ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), rozumie przez to 

również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo 

do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 

zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U 2016, poz. 65). 

Uprawnienia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.  

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co 

najmniej  100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną 

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez 
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Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank 

Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 

waluty publikowany pierwszego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

1) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w niniejszym rozdziale.  

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 

szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek 

łączący Wykonawcy z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
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7. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności 

Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.  

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie pisemnej, stanowiące załączniki 

nr 2 i nr 3 do SIWZ (tzw. „oświadczenia wstępne”) w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić 

informacje o tych podmiotach w „oświadczeniach wstępnych” oraz przedłożyć oświadczenie 

tego podmiotu o udostępnieniu zasobów na zasadach określonych w rozdziale V pkt 5 SIWZ 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie braku 

podstaw wykluczenia. Dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji razem.  

4) Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje 

o tych Podwykonawcach (firmy) jeżeli są mu znane w „oświadczeniach wstępnych”.  

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). w takich okolicznościach Wykonawca powołuje się na te 

dokumenty i wskazuje na ich wykorzystanie. 
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2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na 

podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy:  

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 

określonego w rozdziale V pkt 3) ppkt 2) SIWZ:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

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

do dysponowania tymi osobami. 

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

określonego w V pkt 3) ppkt 3) SIWZ, dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej  100 000,00  PLN 

(słownie: sto tysięcy złotych ). 

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości 

Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na 

podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,  
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2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

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

w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785) 

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej.  

6) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) – 5) składa każdy 

z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże 

muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia.  
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5. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy:  

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.  

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;  

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 2 SIWZ. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia art. 23 ustawy Pzp. 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 

w ppkt 1). 

3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe 

pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika 

z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na 

które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.  

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

określonych w niniejszym rozdziale. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia lub 

innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, muszą być składane w oryginale, podpisane przez osobę upoważnioną do 
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reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, innego podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy 

organizacyjnej.  

12. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale (z wyłączeniem oświadczeń wstępnych – 

załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego, oświadczenia 

o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ), muszą być składane 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej.  

14. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny 

będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony 

przez organ wydający w wymaganym terminie.  

15. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwie także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w niniejszym rozdziale.  

16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwie do ich złożenia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

17. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:  

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4) ppkt 1, ppkt 2) , ppkt 3) SIWZ, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów 

określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.  

18. Dodatkowe informacje.  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

2) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).  

3) W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 

danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 

Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wykaże danego rejestru, Zamawiający 

uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca 

będzie zobowiązany do jego przedłożenia.  

4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
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przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie 

elektronicznej. Adresem elektronicznym Zamawiającego jest: urzad@zapolice.pl    

2) Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113 ze zm.), komunikację osobistą, za pośrednictwem posłańca i faksu. Numer faksu 

Zamawiającego: 43 823-19-82 w. 22.  

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się 

zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 

4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego pytania. 

5) Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, 

ponieważ tam zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące postępowania. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

a) Anna Ziółkowska-Kardas,  tel. 43 823-19-82 w. 29, faks: 43 823-19-82 w. 22, e-mail: 

a.ziolkowska@zapolice.pl  

b) Grzegorz Janowicz, tel. 43 823-19-82 w. 42, faks: 43 823-19-82 w. 22, e-mail: 

mailto:urzad@zapolice.pl
mailto:a.ziolkowska@zapolice.pl
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g.janowicz@zapolice.pl  

- w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną lub za 

pomocą faksu jest Janusz Parada, tel. 43 823-19-82 w. 24, 43 823-19-82 w. 22, e-mail: 

j.parada@zapolice.pl   - w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 

3. Wyjaśnienie treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom,  nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 2), po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej www.zapolice.biuletyn.net   

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

4. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zapolice.biuletyn.net   

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej 

ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

mailto:g.janowicz@zapolice.pl
mailto:j.parada@zapolice.pl
http://www.zapolice.biuletyn.net/
http://www.zapolice.biuletyn.net/
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4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści 

informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

www.zapolice.biuletyn.net   

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 

złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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 (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 

6) Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego 

w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 

2000 0240 z adnotacją: Wadium „Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Zapolice.”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji 

środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach 

i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych.” 

7) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

http://www.zapolice.biuletyn.net/
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8) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego.  

9) Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

10) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą w osobnej kopercie.  

11) Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób 

skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

12) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.  

13) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  

14) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

16) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 

45 i 46 ustawy Pzp.  

 

IX. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej 
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oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Wykonawca jest obowiązany do przygotowania oferty sporządzonej zgodnie z SIWZ 

i z przepisami ustawy Pzp. 

3) Zamawiający wymaga aby oferta została złożona pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Oferta musi zostać złożona w języku polskim, pismem czytelnym, nieścieralnym 

atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi zostać podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści SIWZ. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach.  

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą 

w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

9) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp postępowanie 

o udzielenie zamówienia jest jawne. 

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 

przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 

zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 

będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność 

wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
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powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub większą liczbę podmiotów 

gospodarcze: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawców obowiązują postanowienia dotyczące 

wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 

zamknięta, właściwie oznaczona koperta/opakowanie).  

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: 

Oferta: 

„Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zapolice.”, w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację 

gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych.”,” 

nie otwierać przed 2018-07-27, godz. 10:10". 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 26 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 

ofert: 

1) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

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

przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

5) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, 

czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia: 2018-07-27 do godz.: 10:00, w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Zapolice 

Plac Strażacki 5 

98-161 Zapolice 

Pokój nr 15 (sekretariat) 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-07-27, o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Zapolice 
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ul. Plac Strażacki 5 

98-161 Zapolice 

Pokój nr 21 (sala konferencyjna) 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy zamieścić w „Formularzu ofertowym". 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem jej składowych (ceny netto 

i należnego podatku VAT). 

4. Cena brutto z formularza ofertowego stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy 

i będzie traktowana jako cena oferty, która będzie służyć do oceny oferty w ramach kryterium 

„Cena oferty”. 

5. Cena musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), wszystkie przewidziane koszty 

kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek 

błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć 

wpływ na cenę zamówienia.  

6. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  

7. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza.  

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich.  

9. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.  
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10. Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez 

przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być 

parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę 

podpisującą ofertę.  

11. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

12. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

13. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca określi cenę wykonania robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. Dołączony do SIWZ obmiar robót należy 

traktować jako element pomocniczy, bowiem w związku z przyjętym wynagrodzeniem 

ryczałtowym dokumentacja nie musi obejmować przedmiaru robót  (§ 4 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)). Załączone obmiary 

stanowią materiał pomocniczy Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego, Ponieważ obowiązującym jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten 

wykorzystany będzie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy. Obmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia 

ceny ryczałtowej zamówienia. Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione 

w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie 

ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. Cena 

całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie 

pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji, dodanie 

innej pozycji (np. kalkulacji własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek 

obmiarowych nie wpłynie na prawidłowość  sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że 

Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, a cena ofertowa jest ceną kompletną. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie 

umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót 

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe 

z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Przedłożenia kosztorysu ofertowego, Zamawiający 

wymagał będzie od wybranego Wykonawcy zamówienia publicznego w ciągu 10 dni od dnia 

zawarcia umowy. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 
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cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi zainteresowanym 

Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.  

14. Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania i złożenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy określającego w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości oraz poszczególnych etapów i rodzajów robót 

objętych przedmiotem umowy. Harmonogram stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ; 

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie; 

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która będzie przestawiała najkorzystniejszy bilans „ceny” 

oraz, „okresu gwarancji”. 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert. 

 

1) Kryterium „cena” w PLN: posiada znaczenie 60,00% (60,00 pkt) 

Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „cena”: 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.  

Ilość punktów uzyskane w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie podanego wzoru:  

Wzór:  

                  oferta o najniższej cenie  

C =  ------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 60,00 % 

 cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu 
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2) Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach: posiada znaczenie 40,00% (40,00 pkt.) 

Kryterium okres gwarancji rozpatrywane będzie według podanego wzoru: 

Wzór: 

                          okres gwarancji podany w badanej ofercie 

G = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40,00 % 

       najdłuższy okres gwarancji z podanych w ofertach niepodlegających odrzuceniu  

Uwaga! 

Dla wyliczenia ilości uzyskanych punktów w kryterium – okres gwarancji, przyjęto zasadę, że 

okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Maksymalna 

liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji” wynosi 40 pkt. Dla 

obliczenia tego kryterium należy podać okres gwarancji w miesiącach. 

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na 

roboty budowlane oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.   

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie 

przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. 

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

Ko = C+G gdzie:  

Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty; 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”  

G- liczba punktów przyznana w kryterium „okres gwarancji” 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

8. W sytuacji gdy dwie lub większa liczba ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród ofert tych wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych – zgodnie 
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z treścią art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 

z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - www.zapolice.biuletyn.net   

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

http://www.zapolice.biuletyn.net/
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11. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy 

przed upływem ww. terminów. 

12. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

13. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy 

według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy 

PZP.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  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, ze zm.)  

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego 

w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 

0240.  Zabezpieczenie uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  
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5.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 

ustawy Pzp.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania 

kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 

niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 70%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego  

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także  innym osobom,  jeżeli ma  lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub  może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp,  na podstawie art.180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy 

Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności: 

1) określenia  warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 

na stronie internetowej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje 

odwołanie. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania  

odwoławczego. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe  (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami. 

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp  

„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
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XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 

ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także 

informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły 

oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ lub warunki umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (w sposób szczegółowy 

opisanych w SIWZ i załączniku nr 7 – Projekt umowy) w następujących okolicznościach: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu 

realizacji w następujących przypadkach: 

a) konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie 

robot zgodnie z dokumentacja projektową. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być 

niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawieniem potwierdzającego raportu stacji 

meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydłużenia 

realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin przerwania robót, o którym mowa 

powyżej; 

b) konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany wykonania 

technicznego części przedmiotu zamówienia z powodu zmiany dokumentacji projektowej 

uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem technicznym podbudowy lub istniejącego 

uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych) 

o czas przekazania tej dokumentacji; 

c) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót 

wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 

odstępstwo od projektu budowlanego, o których mowa w art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego, 

o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta; 
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d) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (vis maior), klęsk 

żywiołowych np. powódź, trąba powietrzna, huragan, pożar, trzęsienie ziemi - o czas niezbędny 

do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu działania siły wyższej; 

e) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypałów, niewybuchów, 

wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (np. inne kategorie gruntu, kurzawka itp.), o czas niezbędny do ustania przyczyny 

niemożności wykonywania robót; 

f) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ lub w wyniku działania osób trzecich, z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym na skutek tych zdarzeń nie było 

możliwe wykonanie umowy, i na który w ich wyniku jej wykonanie zostało przerwane); 

g) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności przekazania 

dokumentów zamiennych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, o czas 

przekazania tej dokumentacji; 

h) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w dokonaniu określonych czynności 

lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas przekroczenia 

przewidzianych w przepisach prawa terminów; 

i) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminów; 

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu 

wykonania zamówienia i zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

Prawa Budowlanego, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powódź
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi
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d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

e) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3) Każda ze wskazywanych w pkt. 2 pkt a-g zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto za realizację 

przedmiotu umowy: 

a) jeżeli zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

d) w przypadku zmian, o których mowa w pkt 2-3 Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić 

jaki wpływ mają zmiany w tym zakresie na koszty wykonania zamówienia.  

5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów 

i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany 

samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie 

wykonawcy. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o którym 

mowa w umowie, z zastrzeżeniem ze te zmiany nie mogą powodować przesunięcia terminu 

wykonania całości przedmiotu zamówienia. 

7) Jeżeli wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych; 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

8) Zmiana nie jest zmianą istotną (w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych 

związanych z administracyjną obsługą umowy w szczególności zmiana danych teleadresowych, 

zmiany osób wskazanych do kontaktu między Stronami itp.; 

9) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

10) Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron umowy. Strona umowy inicjująca zmianę 

doręcza drugiej Stronie propozycję zmiany umowy na piśmie, w którym wskazuje: szczegółowy opis 

zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbędny na wykonanie zmiany, wpływ zmiany na termin 

wykonania umowy. 

11) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów. 

4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;  

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego; 

4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu; 

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy – urzędowania. 

5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 

lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii 

dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz 

wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  

6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje 

odpłatnie. 

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

oraz Kodeks Cywilny. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki 

5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail: urzad@zapolice.pl    

2)  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata 

Galus, nr tel.: 43 823-19-82 w. 34, e-mail: m.galus@zapolice.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zapolice.”, w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego 

poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących 

szlakach turystycznych.”. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;    

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;    

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

mailto:urzad@zapolice.pl
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Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.   

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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