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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :  

„Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Pieńki , Domanice , Olszyc Szlachecki , Olszyc Włościański. (4 zadania) 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY dla robót budowlanych o wartości zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5225 000 EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: GMINA DOMANICE 

Adres Zamawiającego: DOMANICE 52 

Kod Miejscowości: 08-113 DOMANICE 

telefon/Faks:m    ( 25) 6312982 

Adres strony internetowej: domanice.eu,    bip.domanice 

Adres poczty elektronicznej: ugdomanice@wp.pl ,    d.szklarz@domanice.eu  

Godziny urzędowania: 730 – 1530 . 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

    Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka  

    Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo  

    zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi  

    zmianami, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze  

    dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

         1.1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  

              dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o  

              udzielenie zamówienia ( poz. 1161 z dnia 27 lipca 2016 r. ), 

         1.2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie      

              średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania  

              wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 

         1.3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot  

              wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  

              przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz.  

              2263), 

         1.4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoogłoszeń  

              zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (poz. 1127 z dnia 27 lipca  

              2016 r.), 

        1. 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót  

              budowlanych (poz. 1125 z dnia 26 lipca 2016 r.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości         

    szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień  

    publicznych. 

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

    art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

    zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z niniejszą umową strony poddają  

    orzecznictwu Sądu Właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia,   KOD  CPV  45310000-3 

Zadanie nr.1 obejmuje   m-ść  Pieńki  gm. Domanice: 

Przebudowę napowietrznej linii nn : 

- montaż przewodu typu AsHSn 2x25 mm2 – 1971 mb 

- montaż opraw oświetleniowych – 21 szt. 

- demontaż nieczynnego sterowania oświetleniem ulicznym – 1 kpl 

- montaż skrzynki SON – 2 szt. 

Zadanie nr.2 obejmuje   m-ść  Domanice  gm.Domanice: 

- montaż przewodu typu AsHSn 2x25 mm2 (obw.2) – 260 mb 

- montaż opraw oświetleniowych – 4 szt. 

- demontaż sterowania oświetleniem ulicznym wraz z układem pomiarowym – 1 kpl 

- montaż skrzynki SON na stacji transformatorowej – 1 kpl 

Zadanie nr.3 obejmuje  m-ść Olszyc  Szlachecki gm. Domanice: 

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXHSn 2x25 mm2 – 90 mb 

- budowa stanowisk słupowych – 3 szt. 

- montaż opraw oświetlenia ulicznego – 3 szt. 

Zadanie nr.4 Zakres inwestycji obejmuje m-ść  Olszyc  Włościański  gm.Domanice: 

- montaż przewodu typu AsXSn 2x25 mm2 (obw.1,2) – 437 mb 

- montaż opraw oświetleniowych              – 7 szt. 

- demontaż sterowania oświetleniem ulicznym wraz z układem pomiarowym – 1 kpl 

- montaż skrzynki SON na stacji transformatorowej – 1 kpl 

IV. Opis części zamówienia 

1. Zamawiający  nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy  

    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających  

5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części  

    zamówienia Podwykonawcom: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na  

    obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

    1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  

            jakościowymi opisanymi w dokumentacji technicznej. 

    1.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

    1.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  

            Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

    1.4. Wymagane  jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów  

            fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania  

            zamówienia. 

    1.5. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  

            podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2016 r. 



VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o  

     ile wynika to z odrębnych przepisów.  

     Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

     Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca będzie   

     dysponował opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem  

     potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w  

     zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.  

     100 000,00 złotych. 

 3) Zdolność techniczna lub zawodowa. 

 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie zrealizowania  

    w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  

    prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonane co najmniej  

    jedną robotę budowlaną w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż  

    50 000,00 złotych. 

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia: 

    Wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert dysponowaniem co  

    najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w  

    specjalności inżynieryjnej elektrycznej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje 

wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

5) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że   

     nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu        

     wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na  

      wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25  

      ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.:  

      1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o  

        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  

        ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  

        pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu    

        składania ofert. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak wykluczenia: 

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

    a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr. 3. 

    b) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 podstawy wykluczenia Załącznik nr. 5. 

    c) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29   

        stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w  

        postępowaniu Załącznik nr. 6.  

    d) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  



        oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  

        wymagane uprawnienia Załącznik nr. 9. 

2) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 

     * wykaz robót wykonanych 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 zostały wykonane  

        należycie, 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 potwierdzające należyte wykonanie usług  

        Załącznik nr. 7. 

      * wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego,  

         czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności  

         odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  

         ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania  

         zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Załącznik nr. 8. 

3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  

     należy przedłożyć: oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w  

     postępowaniu. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków  

     udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  

     części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie  

     wymaganym dla Wykonawcy. 

4) Dokumenty podmiotów zagranicznych to: dokument wystawiony w kraju, w którym ma  

     siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie  

     ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

     składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

     albo składania ofert. 

 

5) Inne dokumenty: 

     * Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o   

        udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  

        sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie  

        ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub  

        innych dokumentów (w przypadku spółki cywilnej może to być kopia umowy spółki). 

     * Wykonawca musi pisemnie wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie     

        powierzy podwykonawcom. 

     * Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić warunki art. 23 ustawy z dnia 29  

        stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego – wymagane w  

        przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów ( dotyczy także spółek  

        cywilnych). 

Uwaga: Wszystkie ww. dokumenty składane w niniejszym postępowaniu powinny być 

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 



osobę/y podpisującą/e  ofertę- z wyjątkiem oświadczeń- forma oryginału. 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną za pomocą poczty 

elektronicznej. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to 

zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą 

faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub faksem, 

zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w 

punkcie nr 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IX. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest następująca osoba: 

Danuta Szklarz- email: d.szklarz@domanice.eu  ;  faks: 25 6312982 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium. 

1. Ustala się wadium w wysokości  3000,00 zł  łącznie  na  wszystkie  zadania   : 

      

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 

    1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 96 9198 0003 0100 1270 2001 0008 

    2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

        kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym. 

    3) w gwarancjach bankowych 

    4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 

    5) w 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. 2016 poz. 359). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem  30.09.2016 r.  

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 96 9198 0003 

0100 1270 2001 0008 z dopiskiem: „wadium-zadanie nr 1” 

3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

4. 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 termin uznania na rachunku  

     bankowym Zamawiającego. 

5. 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 orz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  

     rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z  

     ofertą w osobnej kopercie. 

7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno  

     zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do  
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     zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

     następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/  

     poręczyciela. 

8. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form  

     wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta  

     podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze  

     najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,  

     którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci  

     wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę  

     przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek  

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

13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w  

     art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 

XI. Okres związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni o 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 oferty  

     najkorzystniejszej, obowiązek jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego  

     oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, zgodnie z  

     informacjami i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji, wolną od przeróbek i  

     skreśleń i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają  

     podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie  

     z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia  

     właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne  

     dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 



7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  

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

     dokumentach. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób  

     podpisującej ofertę. 

9. Wszystkie strony oferty powinny być scalone w sposób trwały, zapobiegający możliwości  

     dekompletacji zawartości oferty. 

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 powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty  

     gospodarcze( konsorcja/spółki cywilne) : 

     1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

     2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 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) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów  

          jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

          w postępowaniu” pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania  

          oferty wspólnej. 

     7) Sposób zaadresowania oferty: 

         - Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie  

           poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert  

           (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

         - Koperta/ opakowanie zawierające ofertę wino być zaadresowane do Zamawiającego  



           tj. Urząd  Gminy  Domanice,  08-113  Domanice    i opatrzone nazwą, dokładnym  

           adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta- Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Pieńki, Domanice, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański.” 

nie otwierać przed 3.10.2016 , godz. 1115. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

XIII. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku 

badania i oceny ofert: 

     1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 

potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w 

art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Uzupełnianie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować 

zatrzymaniem wadium wraz  z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień 

publicznych. 

     2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających: 

       a. spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

       b. spełnienie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego. 

     3) 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. 

     4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 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. 

     5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

     6) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. 

     7) 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. 

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. 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 3.10.2016 do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego,  

     tj.: w urzędzie Gminy Domanice w pokoju nr 4. 

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 3.10.2016 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej 

nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z 

zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty uwzględnia 

wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany 

przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez 

okres ważności oferty(związania ofertą). Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy 

przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

 

XVI. 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: 

     1.1 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

     1.2 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

     1.3 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. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej: 

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium 



1 Cena 60% 

2 Okres rękojmi 40% 
       Liczba punktów przyznanych każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób: 

              1) Liczba punktów dla kryterium „cena” : 

                        C= Cn/Cb * 60 , gdzie : 

                        C – wartość punktowa oferty w zastosowanym kryterium oceny, 

                        Cn- cena najniższa spośród oferowanych, 

                        Cb- cena oferty ocenianej. 

                 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 

punktów w tym kryterium, tj. 60 punktów. 

              2) Liczba punktów dla kryterium „okres rękojmi” gdzie: 

                        R- wartość punktowa oferty w zastosowanym kryterium oceny gdzie: 

                         okres rękojmi 10 lat – 40 pkt, 

                         okres rękojmi 9 lat – 30 pkt, 

                         okres rękojmi 8 lat – 20 pkt, 

                         okres rękojmi 7 lat – 10 pkt, 

                         okres rękojmi 6 lat – 5 pkt, 

                         okres rękojmi 5 lat – 0 pkt. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi 10 lat otrzyma maksymalną liczbę 

punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów. Okres rękojmi należy podać w pełnych latach. 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 

 

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans(maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. 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. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

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

          wyboru, a także nazwy, 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. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

     1) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.powiatsiedlecki.pl 

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. 

5. 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. 

6. 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 lub nie odrzucono żadnej  

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

          upływem ww. terminów. 

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

8. 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. 

XIX. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3. 

 

3. Jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w umowie, dopuszcza się zmiany: 

     a) w zakresie terminu realizacji umowy: 

       - w sytuacji, gdy wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają  

         prowadzenie robót 

       - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia  

         proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  

         Zamawiającego 

       - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego  

         przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności  

http://www.bip.powiatsiedlecki.pl/


         zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w  

         znacznych rozmiarach 

       - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania  

         nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 

Termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu 

trwania przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiającego na piśmie. 

     b) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany Podwykonawcy- jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał 

się zasobami dotychczasowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy możliwa będzie po 

przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu przez zaproponowanego Podwykonawcę na dzień składania ofert. 

4. Postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i 

złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

     1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

     2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

     3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

     1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w  

          postępowaniu o udzielenie zamówienia , lub 

     2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

          na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w  

          terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich  

          Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający  

         powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

     1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę  

          jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

     2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę  



          jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - www. bip.powiatsiedlecki.pl.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6,7 wnosi się w terminie 5 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

     1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o  

          udzieleniu zamówienia 

     2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie  

          Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

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

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 

12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15. Kopię odwołania Zamawiający: 

     1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  

         udzielenie zamówienia 

     2) zamieści również na stronie internetowej- www.bip.powiatsiedlecki.pl , jeżeli  

          odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji  

          istotnych  warunków zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do  

          postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 



zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis do odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” , art. Od 179 do 198 g. 

XXI. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 

wykonuje odpłatnie (cena 1 zł za 1 stronę). 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Dokumentacja projektowa zadanie nr 1, 

2. Dokumentacja projektowa zadanie nr 2, 

3. Formularz ofertowy, 

4. Wzór umowy, 

5. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału z postępowania, 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

7. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót, 



8. Wykaz osób, 

9. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

oraz, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Zabłocki 

Wójt Gminy Domanice 


