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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

( część dla oferentów ) 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie inwestycji pn: 

„Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na 

terenie gminy Pawłosiów w 2014 roku” 
zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ” 

 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

umieszczone ogłoszenie o zamówieniu.  
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczony – zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy.  

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 469220 z dnia 18.11.2013 r. 

 strona internetowa Zamawiającego – http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:     

Przedmiotem zamówienia jest:  „Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, 

dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2014 roku”. W zakres zamówienia wchodzi 

konserwacja opraw ulicznych w ilości: 
- ilość punktów świetlnych    - 733  szt. (jak w załączniku Nr 1 do Umowy) 

zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie 

eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń. 

a) Oferent określi cenę za konserwację i obsługę urządzeń - wszystkich punktów świetlnych 

na terenie gminy Pawłosiów tj. stanowiących majątek PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. 

oraz Gminy Pawłosiów. Opłata za utrzymanie i konserwację rozliczana będzie w cyklach 

miesięcznych. Podstawą uregulowania opłaty będzie rachunek i protokół odbioru robót 

podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Oferent sporządzając ofertę winien uwzględnić okoliczność, że część urządzeń 

oświetleniowych, których konserwacja ma być przedmiotem usługi stanowi własność PGE 

Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Wykonawca powinien uregulować więc własnym staraniem, 

kwestię dostępu do urządzeń. Cena za konserwację i obsługę urządzeń powinna uwzględnić 

ewentualne koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z uzyskaniem zgody właściciela 

urządzeń na dostęp do nich. 

c) Do obowiązków wykonawcy należy : 

 Dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo 

- rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych.  

 Sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który 

dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z 

oględzin Zamawiającemu. 

 Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych 

(dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów). 

d) Utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to: 
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 utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia 

lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, 

 okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, 

 malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic 

rozdzielczych 

 utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, tj.: systematyczne usuwanie z latarń i 

szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, 

obejm, uchwytów, linek, sznurów itp., z wyjątkiem oznakowania drogowego oraz obejm i 

uchwytów flagowych 

e) Wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to: 

 uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, 

dławików itp.), 

 uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, 

przewodów w słupach, elementów osłonowych itp.  

 innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania oświetlenia; 

f) Usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego 

zakresu oświetlenia. 

g) Załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z tabelą świecenia 

ustaloną przez Zamawiającego, 

h) Całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. 

funkcjonowania oświetlenia ulicznego, a także prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o 

usterkach oświetlenia i ich naprawie, 

i) Utylizacja uszkodzonych źródeł światła. 

j) Pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp. 

k) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

 Na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole 

będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony – termin i zakres kontroli strony będą 

uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 Sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony 

przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz 

wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej. 

 Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego (wypadek drogowy, 

wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. 

złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, 

rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane 

drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka 

oświetleniowa w czasie max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim 

zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu 

technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w 

ciągu max 7 dni). 

 Bieżącą współpracę z PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Rejonowy Zakład Energetyczny  

w Jarosławiu w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych. 

 Wykonawca - konserwator ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i 

nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te włącza się do konserwacji po 

upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł 

światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz 

zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych. Odpowiedzialny jest 

za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
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późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2007 z późn. zm. ). Wywóz odpadów odbywa się 

na koszt Wykonawcy.  

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji zawarty jest w załączniku Nr 1 do Umowy 

stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają 

być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji 

niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót przewidzianych do wykonania zgodnie 

z postanowieniami SIWZ. 

 

CPV:     50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 

 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 

grudnia 2014 r.  

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  

  oceny spełniania tych warunków 

 

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

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na konserwacji 

lub budowie sieci oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc o wartości brutto nie 

mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie 

lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w 

tym:  

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami  

o specjalności elektrycznej w zakresie kierowania i nadzorowania robotami 

elektrycznymi i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami  w ww. specjalności;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 

najmniej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złoty)  

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  
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4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg 

metody „spełnia/nie spełnia”. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien 

spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę 

wspólną). 

 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców. 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3) aktualny odpis 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 Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (nie 

dotyczy osób fizycznych - składają tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia); 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 

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

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

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

6) wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
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potwierdzający wykonanie usług określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencji). Zakres referencji musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b 

SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w 

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez 

Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg 

kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w 

wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu 

znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

8) oświadczenie, że osoby wykazane w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 7 do 

SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto 

tysięcy złotych).  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę. 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają 

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

zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

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

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  
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1) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b 

SIWZ). 

2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w 

Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 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. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

4) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

5) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

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 (Dz. 

U. z 2013 r., poz.231). 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
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5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 

umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 4816 6220248)  

 drogą elektroniczną (adres:  ug_pawlosiow@pro.onet.pl ),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – GBOŚ.271.16.2013 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ oraz można ją także 

odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 

Jarosław, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

 Roman Inglot tel. 16 6220366, fax 16 6220248,  

 Witold Gładysz tel. 16 6220366, fax 16 6220248. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

mailto:ug_pawlosiow@pro.onet.pl
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 

 

Adresat: Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, 

dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2013 roku 

znak sprawy GBOŚ.271.16.2013 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 26.11.2013 r. godz. 13.15  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 
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2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu - Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 

Jarosław pokój nr 212, w terminie do dnia 26.11.2013  roku, godz. 13:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 

pok. Nr 202,  dnia 26.11.2013 roku, godz. 13:15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 

Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13:15 w miejscu otwarcia ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także informacje dotyczące cen i elementów oferty mających wpływ na jej wartość.  
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6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego 

zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania przetargowego i zawierającą 

wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

wszystkie opłaty i podatki ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych 

upustów i rabatów. 

2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając określony w Załączniku Nr 1 do Umowy wykaz  

urządzeń podlegających konserwacji, ilościowy i jakościowy zakres zamówienia oraz 

ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu lub najniższego 

wynagrodzenia. 

3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym 

zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami prawa, z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena ryczałtowa może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania 

stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy, które nie może ulec zmianie przez okres 

związania ofertą, jak również w przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji jej 

przedmiotu. Zmiana ceny może nastąpić jedynie w przypadku zmiany przepisów dotyczących 

podatku VAT. 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

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

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 

 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ.  

 

Rozdział 17.  Inne informacje 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) udzielenia zamówień uzupełniających, 

2) składania ofert częściowych i wariantowych, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Informacje ogólne. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale VI tej ustawy.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a) Wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

b) Odwołanie, 

c) Skarga do sądu. 

Informacja o nieprawidłowościach: 

1. Wnioskodawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
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2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Odwołanie. 

1. 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 Pzp, 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób, 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej, 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy 

Pzp, 

Skarga do sądu 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp. 

 

Rozdział 19. Grupy kapitałowe. 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza poniższe definicje dotyczące grupy 

kapitałowej. 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących 

praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; 
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2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych 

organizacji; 

3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad innym przedsiębiorcą; 

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 

uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 

uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 

rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 

lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

5) porozumieniach - rozumie się przez to: 

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców 

oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych 

umów, 

b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej 

przedsiębiorców lub ich związki, 

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 

6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między 

przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup 

towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; 

……….. 

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę; 

 

Rozdział 20. Postanowienia końcowe – zasady udostępnienia dokumentów. 

 

1. Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od 

momentu ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

2. W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do 

treści protokołu z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które 
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mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 

3. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać 

się będzie wg poniższych zasad: 

1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 

wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert); 

2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o 

czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;  

4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w 

dni robocze, w godzinach urzędowych. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

 

Rozdział 21.  Wykaz załączników do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2 Wzór umowy – Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór. 

Załącznik Nr 4  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór. 

Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług – wzór. 

Załącznik Nr 6 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – wzór. 

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień – 

wzór. 

 

 

 

Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  A  M  

     

 

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

            data zatwierdzenia 18.11.2013 r. 


