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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MNICHOWICACH GM. ŻÓRAWINA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907,987, 1047 i 1473, z późn. zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie Art.11, ust.8 ustawy PZP.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45231400-9-  roboty w zakresie energetycznych linii kablowych niskiego napięcia
45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Sporządził:                                                                                         Zatwierdził:

…………………………...............



Specyfikacja   istotnych warunków zamówienia na realizację zadania w ramach   
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: 
"Budowa oświetlenia drogowego w Mnichowicach gm. Żórawina"

Rozdział I

1. Zamawiający

Gmina Żórawina w imieniu której działa Wójt Gminy Jan Żukowski z siedzibą: ul. Kolejowa 6 
55-020 Żórawina, tel. 71/ 316-51-57  faks 71/723 49 00.

2. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony w ramach zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (tj  Dz.  U  z  2013  r.  poz.907,  908,  1047,  1473  z  późniejszymi  zmianami),  W 
niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
przekazywane będą w formie: pisemnej na adres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  faksem nr:  71 723 49 00,  drogą elektroniczną:  przetagi@zorawina.pl ,  również 
dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  zadania  pn.:  Budowa  oświetlenia  drogowego  w 
Mnichowicach na działkach nr: 56/1, 57/1, 57/3, 58/1, 59/3, 75/5, 77/4, 237, 238, 239, 241, 
gmina Żórawina.
Zakres zamówienia obejmuje: 
– Wybudowanie zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK-3-1P,
– Zapewnienie zasilania sterowniczego SO,
– Ułożenie kabli oświetleniowych ( wykopanie i zasypanie rowów kablowych, wykonanie i 
zasypanie  wykopów  pod  słupy  oświetleniowe,  nasypanie  warstw  piasku  na  dnie  rowu 
kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu,  ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniach z 
uzbrojeniem podziemnym terenu, ułożenie kabla w rowie kablowym, wciąganie kabla do rur 
ochronnych),
– Budowa słupów i montaż lamp oświetleniowych,
– Badania i próby pomontażowe.
Sporządzenie  Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed przystąpieniem do prac.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  załącznikach:  przedmiar  robót, 
projekt budowlany, projekt wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
decyzji pozwolenia na budowę nr 649/2013 zatwierdzajacej projekt budowlany i zezwalającej 
na wykonanie robót budowlanych.
Zamówienie winno być wykonane z materiałów Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą 
dotyczyły tylko zakresu,  który wyniknie w trakcie realizacji  zadania,  a  będzie niezbędny do 
właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. 
Wykonawca będzie  zobowiązany  do  naprawy  uszkodzeń  powstałych  przy  wykonywaniu 
zamówienia.
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Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach (np. rysunki, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty, przedmiary)  zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 
i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie  
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Termin wykonania

Zgodnie z treścią ogłoszenia, wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do wykonania 
zadania w terminie; 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie 
dokumentów i oświadczeń, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  potwierdzajacy  spełnianie 
następujących warunków:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę  i doświadczenie,
- dysponują  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania 

zamówienia,

tj.  warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, i w stosunku do 
których  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  nie  spełniania  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

5.1. Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży podpisane oświadczenie o 
spełnieniu  warunków w niniejszym postępowaniu  zgodnie  z  wzorem zamieszczonym w 
załączniku nr 1 do oferty – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane oświadczenie  musi  być złożone przez każdego wykonawcę.

5.2. Wiedza i doświadczenie

5.2.1. Warunek zostanie  spełniony jeżeli  wykonawca wraz z ofertą  złoży Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz załączy wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest  krótszy – w tym okresie,  robót  budowlanych.  W wykazie wykonawca 



zobowiązany jest do podania rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania wykazanych robót 
budowlannych oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy 
te roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi 
załącznik  nr  3 do   oferty  wykonawcy  -  Wykaz  wykonanych/wykonywanych  w ciągu 
ostatnich pięciu lat robót budowlanych. 

W  celu  zweryfikowania  rzetelności,  kwalifikacji,  efektywności  i  doświadczenia 
Wykonawca zobowiązany jest  w wykazie,  o  którym mowa powyżej,  wskazać  roboty 
budowlane,  których zakres  (charakter  i  złożoność)  porównywalna jest  z  przedmiotem 
zamówienia.  Wykonawca  powinien  wykazać  się  wykonaniem minimum 2  zamówień 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia.

                
5.3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

5.3.1. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca:
1) Złoży oświadczenie, że dysponuje  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania  zamówienia  w tym osobą  którą  dysponuje  lub  będzie  dysponował,  która 
będzie  kierowała  robotami  (kierownik  Budowy,  specjalności  elektrycznej)  i  posiada 
uprawnienia budowlane wykonawcze w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz posiada doświadczenie w kierowaniu w/w robotami. 

2) wraz  z  ofertą  złoży  podpisany  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji 
zamówienia, zawierający informację na temat  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1, opracowany zgodnie z 
załączonym  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  oferty  –  Wykaz  personelu 
odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację zamówienia.

3) do oferty dołączy:
a) informację o podstawie do dysponowania osobą lub osobami, o których mowa w 

pkt. 1, 
b) zobowiązanie  osoby  lub  osób  z  uprawnieniami,  że  będą  uczestniczyć  w 

wykonywaniu zamówienia,
c) oświadczenie, lub dokumenty potwierdzajace, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli  ustawy 
nakładają  obowiązek  ich  posiadania  oraz  posiadają  dośwaidczenie  w 
wykonywaniu w/w robót.

5.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5.4.1. Warunek  zostanie  spełniony,  jeżeli  wykonawca  posiada  ubezpieczenie  prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia lub wraz z ofertą 
złoży  oświadczenie,  o  tym,  że  w  przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty 
Wykonawcy,  przed  podpisaniem umowy Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia 
Zamawiającemu dowodu posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, w okresie tj. od daty podpisania umowy do 
czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej ubezpieczenie w 
pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją niniejszej umowy 
w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.4.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunku, o 
którym mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca 



będzie  dysponował  wskazanymi  zasobami  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dowodu posiadania 
aktualnej  opłaconej  polisy  ubezpieczeniowej  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego 
posiadanie  aktualnego  ubezpieczenia  przez  podmiot,  z  którego  zasobów  wykonawca 
korzysta. 

5.5. W przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 
udzielenie zamówienia, wymagane informacje mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie 
przez wykonawców. Ocena spełnienia ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich 
Wykonawców. 

5.6. Zgodnie z art. 26 ust.2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów, niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z  nimi  stosunków. 
Jeżeli wykonawca wskazując na spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na 
zasobach innych podmiotów zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 
wskazanymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy

                                 realizacji zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5.7. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. 

5.8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej 
walucie   niż  PLN,  to  dla  potwierdzenia  spełnienia  warunku  Zamawiający  dokona 
przeliczenia tej waluty na PLN wg wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
bieżącego średniego kursu na dzień ogłoszenia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

5.9. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego.  Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  ubiegających  się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.10.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców,  którzy 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

                          W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
           zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:

– oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zał nr 2 do oferty,
– aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru  lub  ewidencji  (wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert),

– listy  podmiotów należących do tej  samej  grupy kapitałowej  zał.  nr  6  lub 
oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej zał. Nr 7.



5.11.  Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.12.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.13. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonana  poprzez 
sprawdzenie,  czy  złożone  przez  Wykonawcę  oświadczenia  i  dokumenty  –  zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  Wykonawcy  oraz  form,  w jakich  te 
dokumenty mogą być  składane,  ustawą Pzp i  niniejszą  SIWZ – potwierdzają  spełnienie 
warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 
Ustawy).

5.14. Zamawiajacy odrzuca ofertę jeżeli:
      a) jest niezgodna z ustawą,
       b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z    
          zastrzeżeniem art.87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych
       c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o   
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
       d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
       e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o       
           udzielenie zamówienia

              f) zawiera błędy w obliczaniu ceny.
                                     g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
                                        poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień       
                                        publicznych,
                                     h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach

Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania. 

Na potwierdzenie swojej wiarygodności, doświadczenia i zdolności do realizacji zamówienia, 
wykonawcy udzielają pisemnej informacji w nw zakresie, jako załączniki do oferty w formie 
oryginału lub  kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  W 
przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  występujące  wspólnie,  właściwe  dokumenty  i 
oświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot. Kserokopie dokumentów składanych 
przez podmioty wspólnie występujące potwierdza wykonawca lub te podmioty. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

6.1 Podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk oświadczenia w załączeniu 
–  załącznik  nr  1  do  oferty  –  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia, wymagane oświadczenie  musi  być złożone przez każdego wykonawcę.

6.2 Podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24. ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
(druk oświadczenia w załączeniu – Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania),



W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia, wymagane oświadczenie  musi  być złożone przez każdego wykonawcę.

6.3 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt.  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt. 2 ustawy.

W  przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia,  wymagany  dokument  (oświadczenie)  musi  być  złożony  przez  każdego  
wykonawcę.

UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca składający ww 
oświadczenie, będzie zobowiązany dostarczyć potwierdzenie prowadzenia działalności. 
Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca   nie będzie figurował w   
ewidencji działalności gospodarczej. 

6.4 Wykaz, którego wzór stanowi  załącznik nr 3 do oferty – Wykaz wykonanych w ciągu 
ostatnich  5  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami innych zamawiających potwierdzające, 
że  prace  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 
ukończone,

6.5 Wykaz  osób,  które  posiadają  wymagane  uprawnienia  i  doświadczenie  zgodnie  z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
opracowany zgodnie z  załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty – 
Wykaz personelu odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację zamówienia.

6.6 Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  lub  oświadczenie  o  tym,  że  w 
przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy,  przed  podpisaniem 
umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  Zamawiającemu  dowodu 
posiadania ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie będącym 
przedmiotem zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do oferty

6.7 Wypełnionego druku oferty  –  zgodnie  ze  wzorem stanowiącym załącznik  nr 1  do 
SIWZ – wzór formularza ofertowego Wykonawcy.

Cena zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie prace wynikające z dokumentacji i z  
wizji w terenie.

6.8 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy załączyć do oferty:

1) podpisany druk oświadczenia o zaakceptowaniu warunków przetargu – druk w 
załączeniu  (Załącznik  nr  8  -  Oświadczenie  o  zaakceptowaniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia,  wymagane  oświadczenie  musi   być  złożone  przez  każdego  wykonawcę  w  
zakresie w jakim jego dotyczy.



2)  Wykonawca,  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  który  polega  na  wiedzy 
i doświadczeniu,  potencjale  technicznym  lub  zdolności  ekonomicznej  i  finansowej 
innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim 
stosunków,  zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  PZP,  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz żąda złożenia dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)  sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  wykonawcę  przy 
realizacji zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3) Jeżeli  Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.  22 
ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art.  26  ust.  2b  Pzp,  a podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów  wymienionych  w  pkt  6.2  –  6.4  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia

4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24  ust.  2  pkt  5,  albo  informację  o  tym,  że  Wykonawca  nie  należy  do  grupy 
kapitałowej, których wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do oferty.

5)  W przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 
o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenia wymienione w pkt. 6.1 i  6.2 specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia składane są przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  
b) dokumenty  wymienione  w  pkt  6.3  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia składa każdy z Wykonawców. W przypadku prowadzenia działalności w 
formie spółki cywilnej i przedłożenia do oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej  należy  do  tego  dokumentu  dołączyć  umowę  spółki. 
Warunek nie ma zastosowania w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z 
właściwego  rejestru,  jeżeli  ujawniono  w  nim  wspólników  spółki,  jak  i  sposób 
reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).
c) dokumenty  wymienione  w  pkt 6.3,  6.4,  6.5,  6.6  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  muszą  potwierdzać  spełnienie  warunków  szczegółowych 
łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę.

6)  Pełnomocnictwo  dla  podmiotów  występujących  wspólnie  (konsorcjum,  spółka 
cywilna), jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23  ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  W  razie  wyboru  oferty  podmiotów  występujących  wspólnie, 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – stosownie do art. 23 ust. 4 - umowy 
regulującej  współpracę  tych  podmiotów.  Oferta  konsorcjum  musi  spełniać 
następujące  wymagania  –  zawierać  odrębne  i  niezależne  dla  każdego  uczestnika 
konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w 
taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony -  to znaczy podpisana przez 
przedstawiciela  konsorcjum,  którego  upoważnienie  do  złożenia  oferty  wynika  z 



dołączonego  pełnomocnictwa,  udzielonego  przez  upoważnionych  przedstawicieli 
członków konsorcjum.

7)  Pełnomocnictwo  dla  osoby  podpisującej  ofertę  i  inne  dokumenty  w  imieniu 
wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze

8) Zaakceptowane istotne postanowienia umowy – druki w załączeniu (Załącznik nr 9 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy

9) Podpisany druk oświadczenia o zaakceptowaniu warunków przetargu – druk w 
załączeniu (Załącznik  nr  8 do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  - 
Oświadczenie dotyczące elementów rozliczeniowych)

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia,  wymagane oświadczenie  musi   być złożone przez każdego wykonawcę w  
zakresie w jakim jego dotyczy.

10.Kosztorys  ofertowy opracowany  na  podstawie  przedmiarów  załączonych   do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar ten stanowi jedynie informację o 
charakterze  pomocniczym,  który  wykonawca  może  wykorzystać  wraz  z  informacjami 
zawartymi w dokumentacji technicznej do opracowania własnego przedmiaru.  Kosztorys 
ofertowy  nie  musi  być  dołączony  do  oferty,   winien  być  dostarczony  przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy

6.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, przedkłada dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od  Wykonawcy  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane.  Dokumenty  i 
oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

6.10 Ocena  spełnienia  ww warunków dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  spełnia  –  nie 
spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych 
dokumentów  powinno  jednoznacznie  wynikać,  iż  warunki  wykonawca  spełnił,  nie 
spełnienie  choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie  wykonawcy.  Zamawiający 
wzywa  wykonawców,  którzy  w  wyznaczonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 
złożyli  dokumenty  zawierające  błędy,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie, 
chyba  że  mimo  ich  uzupełnienia  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania. 
Uzupełnieniu podlegają tylko dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1.

6.11 Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii  dokumentu  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  będzie 
nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.12 Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.



7. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów:

7.1. W niniejszym postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz 
informacje  przekazywane  będą  w  formie:  pisemnej  na  adres  wskazany  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, faksem nr: 71 723 49 00, drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@zorawina.p  l  .  

7.2. Wybrany  sposób  pprzekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz 
informacji  nie może ograniczać konkurencji;  zawsze dopuszczalna jest  forma pisemna, z 
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

7.3. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów  przetargowych.  Oferty  sporządzone  niezgodnie  z  wymogami  dokumentacji 
przetargowej będą odrzucone.

7.4. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Każdy  wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
dokumentów  przetargowych  w  terminie  nie  późniejszym  niż  do  końca  dnia,  w  którym 
upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Wnioski  o  udzielenie  wyjaśnień 
wykonawców  powinny  być  składane  na  piśmie  lub  w  innej  formie  zapewniającej  ich 
otrzymanie  przez  Zamawiającego  i  kierowane  na  adres  zamawiającego,  podany  w 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Wniosek  powinien  być  opatrzony  nazwą 
stawiającego je wykonawcy. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż dwa dni przed 
upływem terminu  składania  ofert  jeżeli  wniosek wpłynął  w ustawowym terminie.  Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub 
dotyczy  udzielenia  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić 
wniosek bez odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składani  wniosków.  Kopie  odpowiedzi  Zamawiającego  będą  zamieszczone  na  stronie 
internetowej  zamawiającego  i  przekazane  wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, wraz z treścią wniosku, lecz bez ujawniania jego autora.
Formą składania wniosków o udzielenie odpowiedzi i formą udzielania odpowiedzi jest faks 
lub e-mail, bez potwierdzania w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu 
lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie wyjaśnień jako skuteczne.

7.5. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez  
            Zamawiającego. 

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert  Zamawiający może zmienić 
treść  dokumentacji  przetargowej  z  własnej  inicjatywy  lub  w  odpowiedzi  na  wnioski 
wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia, nie jest 
wymagana  akceptacja  ich  przez  wykonawców.  W  razie  zmiany  w  dokumentach 
przetargowych Zamawiający może  przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia 
wprowadzenia  do  nich  zmian  wynikających  z  dokonanych  przez  niego  modyfikacji  w 
dokumentach  przetargowych.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  zamawiający 
niezwłocznie  zawiadamia  wszystkich  wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieści  taką  informację  na  swojej  stronie 
internetowej. Przedłużenie  terminu składania  ofert  nie  wpływa na  bieg  terminu składani 
wniosków.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców.
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7.7. Zamawiający,  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będzie 
przesyłał w formie faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-
maila, Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.

7.8. Wykaz osób do porozumiewania się z wykonawcami. 

Pracownikiem  Urzędu  Gminy  w  Zórawinie  uprawnionym  do  udzielania  wyjaśnień  w 
sprawie  procedury zamówienia  publicznego jest  Małgorzata  Duma,  tel.  71 38-141-36 od 
poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8:00–14:00,  faks  71 723-49-00,  adres  e-mail 
przetargi@zorawina.pl.

8. Wymagania dotyczące wadium

      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

9. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od terminu 
składania  ofert.  Przed  upływem  terminu  związania  złożoną  ofertą  Zamawiający  ma  prawo 
zwrócenia się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony. O 
przedłużeniu  okresu  ważności  ofert,  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich  wykonawców, 
oczekując pisemnych odpowiedzi. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Wszystkie poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważnioną do 
podpisywania  oferty.  Dokumenty  i  oświadczenia  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

10.1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę przetargową należy spiąć lub zszyć. 
Nie powinny występować luźne kartki.

10.2.  Każda  zapisana  strona  powinna  być  ponumerowana  i  podpisana  przez  osoby 
upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy.

10.3. Zgodnie z art. 96. ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 
z późniejszymi zmianami, dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego jest jawna 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym, jeżeli wykonawca 
będzie zastrzegał część informacji,  należy całość dokumentacji,  składającej się na ofertę, 
rozdzielić  w sposób widoczny i  łatwy w praktycznym zastosowaniu,  na dwa rozdziały– 
rozdział I jawny, rozdział II z zastrzeżeniem „informacje te nie mogą być udostępniane  
innym uczestnikom postępowania”.

10.4. Każdy z wykonawców ma prawo zapoznać się z dokumentacją przetargową w części 
jawnej, składając w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek.

10.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania wykonania zadania lub wykonania 



jego części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.

10.6. Dopuszczalna liczba składanych ofert przez jednego wykonawcę. Każdy wykonawca 
może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę własną. 

10.7. Wszystkie  koszty  związane  ze  sporządzeniem  i  przedłożeniem  oferty  ponosi 
wykonawca  niezależnie  od  wyniku  postępowania  przetargowego,  za  wyjątkiem  sytuacji 
określonych w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.8.  Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie ze 
SIWZ wraz z załącznikami. Na potwierdzenie należy załączyć podpisany druk oświadczenia 
zał nr 8 Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu.

10.9. Opis  i  oznakowanie  kopert.  Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  lub 
opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana :
                  Urząd Gminy w Żórawinie ul. Kolejowa 6 , 55-020 Żórawina

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. 

„Budowa oświetlenia drogowego w Mnichowicach, gmina Żórawina,
nie otwierać przed 30.01.2014 r. do godz.12 00.

Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy,  w  przypadku złożenia oferty po terminie. 
Zamawiający zwróci ofertę bez otwierania.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

11.1. Oferty należy przesłać na adres:  Urząd Gminy Żórawina ul.  Kolejowa 6 , 55-020 
Żórawina nie  później  niż  do dnia  30.01.2014 r.,  do godz.  1130,  decyduje data  i  godzina 
wpływu,  lub złożyć  w  Urzędzie Gminy Żórawina, ul Kolejowa 6 , 55-020  Żórawina, - w 
sekretariacie. 

11.2. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie

Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  otwierane.  Zostaną  one  niezwłocznie  zwrócone 
wykonawcom  bez otwierania.

11.3. Oferty zamienne, wycofanie oferty

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy wykonawca może 
zmienić  lub  wycofać  swoją  ofertę  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne 
powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  przed  ostatecznym  terminem 
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po 
upływie ostatecznego terminu składania ofert.

11.4. Otwarcie ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   30.01.2014 r. o godz. 1200,  w siedzibie Urzędu 
Gminy w Żórawinie ul. Kolejowa 6 pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert 
będzie  poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości  ogłoszenia przetargu,  podaniem kwoty 



jaką  zamawiający  może  przeznaczyć  na  zadanie  oraz  policzeniem  otrzymanych  ofert. 
Następnie  zostanie  zbadana  nienaruszalność  kopert  z  ofertami.  Oferty  w  kopertach 
naruszonych będą  traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania. 
Pozostałe  oferty  będą  otwierane  według  kolejności  składania  ofert.  Po  otwarciu  każdej 
koperty, zostanie podana do wiadomości zebranych, nazwa danego wykonawcy, oferrowana 
cena ryczałtowa.

11.5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  każdego  wykonawcy  w  celu 
udzielenia  dodatkowych  wyjaśnień  na  temat  treści  złożonej  oferty,  kwalifikacji  i 
wiarygodności  wykonawcy  oraz  podstaw  i  sposobu  kwalifikacji  ceny  ofertowej.  Od 
wykonawców oczekuje się gotowości wszelkich żądanych wyjaśnień. Odmowa udzielania 
wyjaśnień przez danego wykonawcy,  spowoduje natychmiastową dyskwalifikację  danego 
wykonawcy. Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone w formie 
faksu lub elektronicznie potwierdzone pisemnie.

11.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.  Na podstawie art.  87 ust.  2 ustawy Pzp Zamawiający 
poprawia  w  ofercie:  oczywiste  omyłki  pisarskie;  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z 
uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek;  inne  omyłki 
polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.

12. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty

12.1. Cena ofertowa ryczałtowa powinna obejmować całość prac brutto, z zastrzeżeniem, 
że:

a) zakres prac, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny ze SIWZ,
b) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 

wprost  z  dokumentacji,  jak  również  nie  ujęte  w  tej  dokumentacji,  a  niezbędne  do 
wykonania  zadania  np.  podatek  VAT,  dojazdy,  wszelkie  roboty  przygotowawcze, 
porządkowe, próby, badania i odbiory oraz ewentualne roboty związane z utrudnieniami 
wynikającymi  z  realizacji  zadania.  Zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  ruchu 
kołowego  i  pieszego  poprzez  oznakowanie  i  zabezpieczenie  robot  zgodnie  z 
obowiązującą  instrukcją  o  oznakowaniu  robot  prowadzonych  w  pasie  drogowym, 
zapewnieniem takiej  organizacji  robot,  aby nie  powodować bez  konkretnej  potrzeby 
niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonanie robot. 

c) w ramach robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa drogowego oraz 
odwozu  ziemi,  odpadów  i  gruzu.  Wykonawca  ponosi  skutki  prawne  za  ewentualne 
wyrządzone  szkody  osobom  trzecim,  spowodowane  prowadzeniem  robot  w  pasie 
drogowym,  w  szczególności  w  związku  z  niewłaściwym  oznakowaniem  i 
zabezpieczeniem robot.

d) Wykonawca musi uwzględnić, że wykonywanie robót będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością 
w  odniesieniu  do  ich  wykonania,  bezpieczeństwa,  przepisów  BHP,  dobrej  jakości  i 
właściwej organizacji.

e) Wykonawca  musi  uwzględnić  ilości  materiałów  i  ich  transport  w  miejsce  realizacji 
zadania bez wymagania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 

f) Należy  dokładnie  zapoznać  się  z  wymaganiami  Zamawiającego,  terenem  oraz  ze 
wszelkimi zmianami i uwzględnić je w cenie oferty, nawet wtedy gdy zmiany nie są 
ujęte w technologii prac. Cena ofertowa powinna obejmować całość robót brutto.



12.2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno zawierać:
- wartość prac w przedmiocie zamówienia,
- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac,
- odszkodowania za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami.

Podstawą do wystawienia  faktury końcowej będzie  protokół  odbioru końcowego robót 
podpisany przez komisję odbiorową przy udziale inspektora nadzoru i kierownika robót. 

12.3. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, 
jeżeli  oferta  będzie  zawierała  rażąco niska  cenę  w stosunku do przedmiotu  zamówienia 
zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.4.  Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość całości robót podana w ofercie. 

12.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. 
Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania a będzie 
niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia.

13. Opis kryteriów, podanie znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

13.1. Kryterium – cena 100%.

13.2. Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość całości zadania podana w ofercie

Oferta  z  najniższą ceną – 100 pkt,  każda następna oferta  oceniana będzie na podstawie 
wzoru:

cena minimalna

 Wartość pkt oferty n  =          -------------------------       x 100
cena oferty n

Zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym 
terminie ofert dodatkowych.

13.3. Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość całości zadania podana w ofercie

14. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy

14.1. Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w 
formie faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu lub e-maila, 
Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.

14.2. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  będzie  zobowiązany  dostarczyć 
zamawiającemu w wyznaczonym terminie kosztorys ofertowy.

14.3.  Zamawiający podpisze umowę  z  wykonawcą, który:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego ofert nie podlega odrzuceniu,
2) przedłożył  ofertę  najkorzystniejszą  z  punktu  widzenia  kryteriów  przyjętych  w 



niniejszym przetargu,
3) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty,

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

15. Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
wysokości 5% wartości brutto zadania wskazanego w ofercie.

16. Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, na podstawie 
istotnych  postanowień  umownych  stanowiących  załącznik  nr  9  do  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia.  W  zawiadomieniu  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie 
określony termin podpisania umowy.
Zamawiający  dopuszcza  nieistotne  zmiany  w  umowie  oraz  inne  zmiany  postanowień 
zawartych w istotnych postanowieniach umowy, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub istotnych warunkach umowy, stanowiących 
załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków umowy.

16.1.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przerwania  świadczenia  prac  nie  z  winy 
Wykonawcy,  których  nie  można było  przewidzieć  lub  którym skutkom nie  można było 
zapobiec,  pomimo  dołożenia  przez  Wykonawcę  najwyższej  staranności  (np.:  klęska 
żywiołowa i inne). Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku 
wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  skutkujących  niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej 
jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

16.2. Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawicieli stron umowy.

16.3. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  kierownika  budowy,  przedstawionego  w ofercie, 
jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  akceptując  nowego  kierownika 
budowy, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca  z  własnej  inicjatywy  proponuje  zmianę  w  następujących 
przypadkach:

a) śmierci,  choroby  lub  innych  zdarzeń  losowych  dotyczących  kierownika 
budowy/kierowników robót branżowych,

b) nie  wywiązywania  się  kierownika  budowy/kierowników  robót  branżowych  z 
obowiązków wynikających z umowy,

2) jeżeli  zmiana  kierownika  budowy/kierowników  robót  branżowych  stanie  się 
konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

16.4. Zamawiający  może  zażądać  od  wykonawcy  zmiany  kierownika 
budowy/kierowników branżowych,  jeżeli  uzna,  że nie  wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.



16.5. W przypadku  zmiany  kierownika  budowy/kierowników  branżowych  nowa  osoba 
musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

16.6. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  sposobu  rozliczania  umowy  lub 
dokonywania płatności.

16.7. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  stawki  podatku  VAT  w  przypadku 
zmiany przepisów dotyczących podatku VAT.

16.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. 
Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania a będzie 
niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia.

16.9. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  podwykonawców:  w  przypadku 
wprowadzenia  podwykonawcy,  wprowadzenia  nowego  (kolejnego)  podwykonawcy, 
rezygnacji  podwykonawcy,  zmiany  wartości  lub  zakresu  robót  wykonywanych  przez 
podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy 
Wykonawcy  z  podwykonawcą  wraz  z  częścią  dokumentacji  dot.  wykonania  robót 
określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

16.10. Zmiany  na  skutek  wydanych  decyzji,  uzgodnień,  faktycznych  uwarunkowań 
terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań. 

16.11. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały 
ocenie  podczas  wyboru  Wykonawcy  i  takich,  które  gdyby  były  znane  w  momencie 
wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział 
większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

16.12.  Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej 
części (zleceń) o czas trwania poniższych okoliczności  ,   w przypadku: 

1) wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  skutkujących  niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w Umowie,  termin  ten  może ulec przedłużeniu,  nie 
dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

2) konieczności  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  a  wynikających  z 
konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenia zmian w rozwiązaniach technicznych 
lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

3) nie przekazania przez  Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,
4) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia 

na budowę, dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych, innych wymaganych 
przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany),

5) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem znalezisk archeologicznych lub innych 
znalezisk czy wykopalisk, uniemożliwiających wykonywanie robót,

6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywanych robót,
7) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
8) opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl  ustawy 

Prawo budowlane dokumentów,
9) innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
10) wystąpienia robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych 

do  jego  prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek 



sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z  przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia 
dodatkowego  od  zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
b) wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest  uzależnione  od  wykonania 
zamówienia  dodatkowego,  a  wykonanie  zamówienia  dodatkowego  uniemożliwia 
wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym.

17. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia

18. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  również  organizacjom wpisanym na  listę,  o 
której mowa w art. 154 pkt. 5 w toku postępowania o udzielenia zamówienia.

18.1. Informacja: 

Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego  o  niezgodności  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętych  przez 
Zamawiającego lub  zaniechania  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany na  podstawie 
ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie  na  podstawie  art.  180 ust.  2.  W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności.

18.2. Odwołanie
Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed  upływem terminu 
do wniesienia  odwołania w taki  sposób,  aby mógł on zapoznać się  z jego treścią  przed 
upływem tego terminu.

18.3.  Termin na wniesienie odwołania: 
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.4.  Z  uwagi  na  obszerność  przepisów  należy  się  z  nimi  zapoznać  bezpośrednio, 
analizując ustawę Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

18.5.  Od rozstrzygnięcia odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje 
skarga do sądu zgodnie z art. 198a do 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Unieważnienie postępowania
Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jeżeli  zajdą  przesłanki 
wymienione w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.



20. Ogłoszenie wyników
Wyniki  przetargu  zostaną  ogłoszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego  –  Urząd 
Gminy Zórawina ul. Kolejowa 6 , w Internecie: BZP i BIP oraz wszyscy wykonawcy powiadomieni 
zostaną w formie faksu lub w formie elektronicznej. 

Rozdział II
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: 

przetargi@zorawina.pl
6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
7. W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji 

elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

ZAMAWIAJĄCY

                                  Wójt Gminy Żórawina 

Załączniki do SIWZ :

• Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy

• Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Wykonawcy - Oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu

• Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego Wykonawcy - Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania

• Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego Wykonawcy- Wykaz wykonywanych 
/wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót   budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie

• Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego Wykonawcy -  Wykaz personelu 
odpowiedzialnego za realizację zamówienia

• Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego Wykonawcy - oświadczenie o posiadaniu 
ubezpieczenia

• Załącznik nr 6 do Formularza Ofertowego Wykonawcy - lista podmiotów należących  do tej 
samej grupy kapitałowej



• Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego Wykonawcy - oświadczenie o braku 
przynależności do grupy kapitałowej

• Załącznik nr 8  do Formularza Ofertowego Wykonawcy- oświadczenie o zaakceptowaniu 
warunków przetargu

• Załącznik nr 9 do Foprmularza Ofertowego Wykonawcy-   istotne postanowienia umowy  
(wzór umowy)

• projekt budowlano-wykonawczy

• specyfikacje techne 

• przedmiar robót

• decyzja pozwolenia na budowę.
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