Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Znak Sprawy
GPK.0272.3.2017

Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia
( SIWZ )
dla
przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Pzp ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) .
na
„Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „

I.

Zamawiający
Gmina Domanice
Domanice 52 , 08-113 Domanice
Numer telefonu : +48 (25) 631 29 82
numer faksu : +48 (25) 631 29 82
e-mail: ugdomanice@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.domanice.eu
NIP:
Godziny pracy Zamawiającego:
od godziny 7:30 do godziny 15:30
Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn. „ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej i kablowej linii oświetlenia
ulicznego w miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „

II.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ,
zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia
nieprzekraczalnej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
w/w ustawy.

III.

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod: 45000000-7 Nazwa : Roboty budowlane
Kod: 45231400-9 Nazwa : Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod: 45316100-6 Nazwa : Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Kod: 45316110-9 Nazwa : Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
„ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „
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Przedmiotem zamówienia jest :
„ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia składająca się z dwóch zadań;
Zadanie 1: „ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej i kablowej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice- Kolonia „
Zadanie 2: „ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
w miejscowości Śmiary- Kolonia polegająca na montażu przewodów
oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzyni
SON w miejscowości Śmiary Kolonia gm. Domanice. „

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Nazwa zamówienia nr. 1 :
„ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice- Kolonia „
a) Budowa sieci energetycznej poniżej 1 V – kablowej linii oświetlenia ulicznego –
stacja tr. Domanice - 1 nr. 06 – 1601 w miejscowości Domanice- Kolonia gm.
Domanice – oświetlenie drogi powiatowej nr. 3635W
a.1. Stan istniejący- istniejąca linia napowietrzna nN 0,4 kV i
oświetleniowa.
Wzdłuż drogi powiatowej nr 3635 w miejscowości Domanice- Kolonia zlokalizowana
jest napowietrzna linia energetyczna, zasilana ze stacji transformatorowej typu STSa
20/250 „Domanice – 1” nr 06-1601. Obwód nr 1 linii napowietrznej, od stacji
transformatorowej do stanowiska słupowego nr 1-12, wykonany jest przewodami
4xAL50mm 2 +1xAL25mm 2 (ośw.), od stanowiska słupowego 1-12 do 1-13
przewodami AsXSn4x50mm 2 . Obwód nr 2 tor dolny linii napowietrznej od stacji
transformatorowej do słupa 2_3-4 wykonany jest przewodami AsXSn4x50mm 2 .
Obwód nr 3 tor górny linii napowietrznej od stacji transformatorowej do stanowiska
słupowego nr 3-5/2 wykonany jest przewodnikami 4xAL50mm 2 +1xAL25mm 2 (ośw).
W stacji transformatorowej zamontowany jest układ pomiarowy i sterowanie
istniejącym oświetleniem ulicznym. Na istniejącej linii napowietrznej zamontowanie
są oprawy oświetlenia ulicznego wraz z przewodem zasilającym 1xAL25mm2 .
Uwaga:
Projekt uwzględnia demontaż napowietrznego oświetlenia ulicznego wraz ze
sterowaniem. Materiały z demontażu będące na majątku PGE Dystrybucja S.A.
przekazać do magazynu RE Siedlce i przeprowadzić ich likwidację.
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a.2. Stan projektowany- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
Zasilenie projektowanego oświetlenia kablowego drogi powiatowej wykonać z
projektowanej SOK zlokalizowanej przy istniejącym złączu kablowym nr
06z07204.
Projektowaną kablową linie oświetlenia ulicznego należy wykonać kablem
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4.
W projekcie przyjęto do obliczeń słupy stalowe firmy „VALMONT” typu
Cassiopee PS 4,5m , wysięgniki dobrać zgodnie z rysunkiem E-5. Stosować
fundamenty F100/30. W projekcie przyjęto do obliczeń parametrów
oświetlenia ulicznego oprawy firmy LUG typ URBINO 31W, barwa światła
4000K.
Kable YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości 70 cm, na 10 cm
warstwie podsypki z piasku. Na ułożony kabel nasypać 10 cm warstwę piasku,
25 cm warstwę gruntu rodzimego a następnie pokryć taśmą w kolorze
niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok 0,2m. W miejscach
skrzyżowań linii kablowej z istniejącymi bądź projektowanymi urządzeniami,
kabel układać w rurach osłonowych DVK 75. Przejście pod wjazdami na
posesje, a także pod drzewami i w pobliżu drzew, wykonać metodą przecisku
lub przewiertu ( bez wykopową) z zastosowaniem rury osłonowej typu SRS 75.
Końce rur uszczelniać dławicami czopowymi.
Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki, rozmieszczone w odstępach
nie większych niż 10 m. Na oznacznikach umieścić w sposób trwały
informacje określające:






Nazwę linii
Typ kabla
Napięcie znamionowe linii
Użytkownika kabla
Rok budowy

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 wciągniętym w rurę
wysięgnika i w otwór słupa, przewód na całej długości (w słupie i wysięgniku)
umieścić w rurze ochronnej. Połączenie linii kablowej z przewodem
zasilającym oprawy, wykonać przy pomocy” Izolacyjnego złącza kablowego”
np. firmy SINTUR z wkładką bezpiecznikową 2A. Słupy uziemić ( konstrukcję
słupa połączyć z bednarką FeZn 25x4). Słupy stalowe ośmiokątne należy
zamówić wraz z fundamentami prefabrykowanymi F 100/30. Fundamenty
prefabrykowane słupów montować w wykopie z gruntem utwardzonym,
fundament należy zabezpieczyć przed wilgocią z zewnątrz przez 2-krotne
nałożenie lepiku na gorąco.
Obwód nr 1- Oświetlenie uliczne wyprowadzić w kierunku Domanice z proj.
SOK – 1. Słupy podłączyć z wykorzystaniem wszystkich faz( zgodnie ze
schematem). Zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 10A.
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Obwód nr 2 – Oświetlenie uliczne wyprowadzić w kierunku Siedlec z proj.
SOK. Słupy podłączyć z wykorzystaniem wszystkich faz( zgodnie ze
schematem). Zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 10A.
UWAGA:
 Po wykonaniu robót montażowo- budowlanych, wykonać powykonawczą
inwentaryzację geodezyjną.
 Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004
 Całość robót kablowych i sieci napowietrznych wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami PN-76/E-05125 oraz PN-75/E05100
 Złożyć do RE Siedlce wniosek o likwidację materiałów (konto
likwidacyjne) , materiały z demontażu oświetlenia ulicznego przekazać na
magazyn RE Siedlce.
 W projekcie dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż użyto w
założeniach obliczeniowych, pod warunkiem zachowania równoważnych
lub lepszych parametrów.

a.3. Stan projektowany – proj.SOK-1
Projektowaną szafkę SOK zlokalizować przy istniejącym złączu kablowym nr
06z07204, zasilenie wykonać kablem YKY 4x10 mm2 , od granicy własności tj. w
złączu pomiarowym od listwy zaciskowej za układem pomiarowo- rozliczeniowym
w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka pomiarowa wykonana według odrębnego
opracowania.
Z projektu SOK wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe – 3 fazowe, ( każdy z
odrębnego RBK 00).
Zakres projektu
Celem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego (oświetlenie drogi
powiatowej nr 3635 W) – w miejscowości Domanice- Kolonia gm. Domanice –
zasilanie jest z projektowanej szafki SOK-1, budowa przyłącza zasilającego
projektowaną SOK-1 z istniejącego złącza kablowego nr 06z06349.







Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm 2
Budowa stanowisk słupowych (stalowych) z oprawami oświetleniowymi
Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOK
Budowa przyłącza zasilającego proj. SOK kablem typu YKY 4x10 mm2
Demontaż przewodu AL.25 (oświetleniowego)
Demontaż opraw oświetleniowych ( z wysięgnikiem i zabezpieczeniem)

- 1064m/1304m
- 44 szt.
- 1 szt.
- 1m/6m
- 801 m
- 10 kpl

b) Budowa sieci energetycznej poniżej 1 kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego –
stacja tr. „Domanice 2” nr. 06-1602 w miejscowości Domanice- Kolonia gm.
Domanice – oświetlenie drogi powiatowej nr 3635W.
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b.1. Stan istniejący – istniejąca linia napowietrzna Nn 0,4 kV i oświetleniowa.
Wzdłuż drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice- Kolonia
zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna, zasilana ze stacji
transformatorowej typu STSa 20/250 „Domanice – 2” nr 06-1602. Obwód nr 1 i 2 linii
napowietrznej, od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 1_2-10,
wykonany jest przewodami 8xAL50mm 2 +1xAL25mm 2 (ośw.). Obwód nr 3 tor od
stacji transformatorowej do słupa 3-8 wykonany jest przewodami 4x AL25mm 2 +
1xAL25mm 2 (ośw.)
W stacji transformatorowej zamontowany jest układ pomiarowy i sterowanie
istniejącym oświetleniem ulicznym. Na istniejącej linii napowietrznej zamontowanie
są oprawy oświetlenia ulicznego wraz z przewodem zasilającym 1xAL25mm2 .
Uwaga:
Projekt uwzględnia demontaż napowietrznego oświetlenia ulicznego wraz ze
sterowaniem. Materiały z demontażu będące na majątku PGE Dystrybucja S.A.
przekazać do magazynu RE Siedlce i przeprowadzić ich likwidację.

b.2. Stan projektowany – budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego oświetlenia kablowego drogi powiatowej wykonać z
projektowanej SOK-2 zlokalizowanej w pasie drogowym przed ogrodzeniem działki
nr 280/1 przed słupem nr 1_2-1. Projektowaną kablową linie oświetlenia ulicznego
należy wykonać kablem YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4.
W projekcie przyjęto do obliczeń słupy stalowe firmy „VALMONT” typu Cassiopee
PS 4,5m ora 5,5 m , wysięgniki dobrać zgodnie z rysunkiem E-5. Stosować
fundamenty F100/30. W projekcie przyjęto do obliczeń parametrów oświetlenia
ulicznego oprawy firmy LUG typ URBINO 31W, barwa światła 4000K, URBINO
39W, barwa światła 4000K, URBINO 57W, barwa światła 4000K.
Kable YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości 70 cm, na 10 cm warstwie
podsypki z piasku. Na ułożony kabel nasypać 10 cm warstwę piasku, 25 cm warstwę
gruntu rodzimego a następnie pokryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić
gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać
warstwy gruntu co ok 0,2m. W miejscach skrzyżowań linii kablowej z istniejącymi
bądź projektowanymi urządzeniami, kabel układać w rurach osłonowych DVK 75.
Przejście pod wjazdami na posesje, a także pod drzewami i w pobliżu drzew,
wykonać metodą przecisku lub przewiertu ( bez wykopową) zastosowaniem rury
osłonowej typu SRS 75. Końce rur uszczelniać dławicami czopowymi.
Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki, rozmieszczone w odstępach
nie większych niż 10 m. Na oznacznikach umieścić w sposób trwały
informacje określające:
 Nazwę linii
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Typ kabla
Napięcie znamionowe linii
Użytkownika kabla
Rok budowy

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 wciągniętym w rurę
wysięgnika i w otwór słupa, przewód na całej długości (w słupie i wysięgniku)
umieścić w rurze ochronnej. Połączenie linii kablowej z przewodem
zasilającym oprawy, wykonać przy pomocy” Izolacyjnego złącza kablowego”
np. firmy SINTUR z wkładką bezpiecznikowa 2A. Słupy uziemić ( konstrukcję
słupa połączyć z bednarką FeZn 25x4). Słupy stalowe ośmiokątne należy
zamówić wraz z fundamentami prefabrykowanymi F 100/30. Fundamenty
prefabrykowane słupów montować w wykopie z gruntem utwardzonym,
fundament należy zabezpieczyć przed wilgocią z zewnątrz przez 2-krotne
nałożenie lepiku na gorąco.
Obwód nr 1- Oświetlenie uliczne wyprowadzić w kierunku Domanice z proj.
SOK – 2. Słupy podłączyć z wykorzystaniem wszystkich faz( zgodnie ze
schematem). Zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 10A.
Obwód nr 2 – Oświetlenie uliczne wyprowadzić w kierunku Siedlec z proj.
SOK- 2. Słupy podłączyć z wykorzystaniem wszystkich faz( zgodnie ze
schematem). Zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 10A.

UWAGA:
 Po wykonaniu robót montażowo- budowlanych, wykonać
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
 Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 oraz N SEPE-004.
 Całość robót kablowych i sieci napowietrznych wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami PN-76/E-05125 oraz PN75/E-05100
 Złożyć do RE Siedlce wniosek o likwidację materiałów (konto
likwidacyjne), materiały z demontażu oświetlenia ulicznego
przekazać na magazyn RE Siedlce.
 W projekcie dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż użyto
w założeniach obliczeniowych, pod warunkiem zachowania
równoważnych lub lepszych parametrów
 W pobliżu stanowiska słupowego nr. 1-9, 1-10 oraz 2-18 na kabel
telefoniczny założyć rurę dwudzielną. W miejscach zbliżeń i na
skrzyżowaniu z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonać
ręcznie, na etapie wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć sieć
telefoniczną przed uszkodzeniem, prace prowadzić pod nadzorem
pracownika ORANGE POLSKA S.A. o przystąpieniu do robót
powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem ORANGE POLSKA S.A.
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b.3. Stan projektowany – proj. SOK-2
Projektowaną szafkę SOK-2 zlokalizować w pasie drogowym przed ogrodzeniem
działki nr 280/1 przed słupem nr 1_2-1, zasilenie z proj. Przez PGE złącza
kablowego wykonać kablem YKY 4x10 mm2 , od granicy własności tj. w złączu
pomiarowym od listwy zaciskowej za układem pomiarowo- rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy. Szafka pomiarowa wykonana według odrębnego
opracowania.
Celem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego (oświetlenie drogi
powiatowej nr 3635 W) – w miejscowości Domanice- Kolonia gm. Domanice –
zasilenie jest z projektowanej szafki SOK-2, budowa przyłącza zasilającego
projektowaną SOK-2 – z proj. PGE złącza kablowego.







Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm 2
Budowa stanowisk słupowych (stalowych) z oprawami oświetleniowymi
Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOK
Budowa przyłącza zasilającego proj. SOK kablem typu YKY 4x10 mm2
Demontaż przewodu AL.25 (oświetleniowego)
Demontaż opraw oświetleniowych ( z wysięgnikiem i zabezpieczeniem)

- 746m/918m
- 33 szt.
- 1 szt.
- 5m/10m
- 670 m
- 11 kpl

c) Montaż przewodów oświetlenia ulicznego montaż opraw oświetleniowych, montaż
skrzynki SON w miejscowości Domanice- Kolonia gm. Domanice.
c.1. Stan istniejący – obręb st. tr. „ DOMANICE 2” nr 06-1602
W miejscowości Domanice Kolonia, zlokalizowana jest linia napowietrzna
niskiego napięcia, wykonana przewodami; 8xAL50mm2 +1xAL25mm2 (wzdłuż
drogi powiatowej Siedlce- Domanice), oraz od słupa nr 1_2-10 w kierunku
słupa nr 1-13 przewodami 4xAL35mm2 (brak przewodu oświetleniowego) i
dalej do słupa nr 1-15 przewodem AsXSn 4x50mm2 – zasilana ze stacji
transformatorowej „DOMANICE 2” nr 06-1602.
Demontaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu 1xAL25mm2 , wraz z
układem sterowania w stacji transformatorowej- wykonany będzie w
odrębnym opracowaniu – wg warunków przyłączenia nr 17/R6/00897 –
kontrahent T06050.
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c.2. Stan projektowany – dowieszenie przewodów linii oświetleniowej i montaż
opraw oświetlenia ulicznego.
SON
Zgodnie z warunkami projektowane oprawy oświetlenia ulicznego będą zasilone z
projektowanej SON zlokalizowanej na słupie nr 1_2-10. SON-2 zasilić poprzez
nawiązanie się do istniejącej linii napowietrznej wykonanej przewodami
AL4x35mm2 .
Granica stron: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii
zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy.
OŚWIETLENIE ULICZNE
Dokonać montażu przewodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od stacji
do słupa nr 1-10 (obwód nr1 oświetlenia ulicznego) do słupa nr 1-15. Zamontować
oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED 57W. Lampy
zamontować na wysięgnikach nad linią nN, projektowana długość wysięgnika 1,5m.
projektowany przewód montować z naprężeniem δ= 42,5 MPa.
Na stanowisku słupowym nr 1-15 zamontować ochronniki przepięć typu ASA
0,5/10, oraz wykonać uziemienie R ≤5 Ω (uzupełnić). Na stanowiskach słupowych nr
1-15, oraz 1_2-10 zamontować zaciski uziemiające MALICO. Ponadto na słupie nr
1_2-10 zamontować ochronniki przepięć ASA 0,5/10 (na zasileniu SON), oraz
wykonać uziemienie R ≤10 Ω (uzupełnić).
W projekcie zastosowano osprzęt firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy LUG,
dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach przynajmniej
równoważnych lub lepszych. Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano w
programie DIALux, stosując dane fotometryczne oprawy oświetleniowej typu
3932_7 URBINO 24 LED 757 O4.
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności. Przewód zasilający oprawę
( w wysięgniku), powinien być umieszczony w dodatkowej rurze ochronnej.

UWAGA
 Projektowanie urządzenia będące własnością Urzędu Gminy trwale
oznakować opisem UG (oprawy, przewody, skrzynki, wysięgniki).
 Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E05100-1

c.3. Zakres projektu
Celem inwestycji jest montaż przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw
oświetlenia ulicznego, montażem skrzynek SON w miejscowości Domanice Kolonia
– zasilanie opraw oświetlenia ulicznego – oświetlenie drogi wewnętrznej, gminnych.
Zakres inwestycji obejmuje
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 Montaż przewodu typu AsXSn 2x25mm2
 Montaż opraw oświetleniowych
 Montaż skrzyni SON

- 260m.
- 7 szt.
- 1 szt.

d) Montaż przewodów oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych,
montaż skrzyni SON w miejscowości Domanice Kolonia gm. Domanice.
d.1. Stan istniejący – obręb st. tr. „Domanice 1” nr 06-1601
W miejscowości Domanice Kolonia, zlokalizowana jest linia napowietrzna
niskiego napięcia, wykonana na podbudowie słupowej z żerdzi wirowanych i
ŻN o wysokości 10 m przewodami; 4xAL50mm2 + 25mm2 (ośw. uliczne);
AsXSn 4x50mm2 – zasilana ze stacji transformatorowej „Domanice 1” nr 061601.
Demontaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu 1xAL 4x25mm2 , wraz z
układem sterowania w stacji transformatorowej – wykonany będzie w
odrębnym opracowaniu – wg. warunków przyłączenia nr 17/R6/00901kontrahent T06053.
d.2. Stan projektowany – dowieszenie przewodów linii oświetleniowej i
montaż opraw oświetlenia ulicznego.
SON
Zgodnie z warunkami projektowane oprawy oświetlenia ulicznego będą zasilone
z projektowanej SON zlokalizowanej na słupie nr 1-11/4. SON zasilić poprzez
nawiązanie się do istniejącej linii napowietrznej wykonanej przewodami AsXSn
4x50mm2 .
Granica stron: zaciski prądowe przewodów na odejściu od linii zasilającej w
kierunku instalacji odbiorcy.
OŚWIETLENIE ULICZNE
Dokonać montażu przewodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od
słupa nr 1-11/3 do słupa nr 1-11/5 (obwód nr 1 oświetlenia ulicznego).
Zamontować oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED 84W i
57W. Lampy zamontować na wysięgnikach nad linią nN, projektowana długość
wysięgnika 0,5m.
Na stanowisku słupowym nr 1-15/5, oraz 1-11/3 zamontować zaciski
uziemiające MALICO, ponadto na słupie nr 1-11/4 zamontować ochronniki
przepięć typu ASA 0,5/10 (na zasileniu SON), oraz wykonać uziemienie R ≤ 5
Ω.
W projekcie zastosowano osprzęt firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy
LUG, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach
przynajmniej równoważnych lub lepszych. Obliczenia parametrów oświetlenia
wykonano w programie DIALux, stosując dane fotometryczne opraw
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oświetleniowych typu : 392_1 URBINO 36 LED 740 O4 i 392_2 URBINO 24
LED 740 O4.
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności. Przewód zasilający oprawę
( w wysięgniku), powinien być umieszczony w dodatkowej rurze ochronnej.
Projektowany przewód montować z naprężeniem δ= 42,5 MPa.
UWAGA
 Projektowanie urządzenia będące własnością Urzędu Gminy trwale
oznakować opisem UG (oprawy, przewody, skrzynki, wysięgniki).
 Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E05100-1
 Zdemontowane materiały będące własnością RE Siedlce należy przekazać do
RE Siedlce.

d.3. Układ pomiarowy
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, pomiar energii elektrycznej
dokonywany będzie jako bezpośredni, jednofazowymi licznikami energii czynnej.
Projektowane SON zamontować na żerdzi słupa nr 1-11/4.
W skrzynce SON zamontować główne zabezpieczenie przed licznikowe, S301C16A,
oraz (zabezpieczenie obwodu oświetleniowego) nadmiarowo-prądowe 10A.
Celem inwestycji jest montaż przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw
oświetlenia ulicznego, montaż skrzynki SON w miejscowości Domanice Kolonia –
zasilenie opraw oświetlenia ulicznego – oświetlenie drogi gminnej.

Zakres inwestycji obejmuje:
 Montaż przewodu typu AsXSn 2x25mm2
 Montaż opraw oświetleniowych
 Montaż skrzyni SON
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- 87m.
- 3 szt.
- 1 szt.

2) Nazwa zamówienia nr. 2:
„ Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Śmiary- Kolonia” polegająca na montażu przewodów linii
oświetlenia ulicznego, montażu opraw oświetleniowych, montażu skrzynki
SON w miejscowości Śmiary Kolonia gm. Domanice.
a) OPIS TECHNICZNY
a.1. Zakres projektu
Celem inwestycji jest montaż przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw
oświetlenia ulicznego, montażem skrzynek SON w miejscowości Śmiary Kolonia
gm. Domanice – zasilanie opraw oświetlenia ulicznego – oświetlenie drogi gminnej.
Zakres inwestycji obejmuje
 Montaż przewodu typu AsXSn 2x25mm2
 Montaż opraw oświetleniowych
 Montaż skrzyni SON

- 312m.
- 6 szt.
- 1 szt.

W miejscowości Śmiary Kolonia, zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego
napięcia, wykonana na podbudowie słupowej z żerdzi ŻN i wirowanych o wysokości
8m, 9m, 10,5m przewodami; AsXSn 4x70mm2 ; 4xAL25mm2 (brak przewodu
oświetleniowego) – zasilania ze stacji transformatorowej „Śmiary Kol. 1”
nr 06-1129.
Brak układu sterowania oświetleniem ulicznym w RS.
a.2. Stan projektowany – dowieszenie przewodu oświetleniowego i montaż
opraw oświetlenia ulicznego.
SON
Zgodnie z warunkami projektowane oprawy oświetlenia ulicznego będą zasilone z
projektowanej SON zlokalizowanej na stacji transformatorowej „ŚMIARY KOL. 1 „
nr 06-1129. SON zasilić poprzez montaż rozłącznika RBK- 00 w rozdzielni
stacyjnej rozłączniku zamontować bezpiecznik 20 A. Połączenie projektowanego
RBK- 00 wykonać z istniejących szyn przewodem LgY 25.
Granica stron: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od szyn prądowych w
rozdzielni nN w kierunku instalacji odbiorcy.
OŚWIETLENIE ULICZNE
Dokonać montażu przewodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od stacji
do słupa nr 2-6 (obwód nr 1 oświetlenia ulicznego).
Zamontować oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED 84W.
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Lampy zamontować na wysięgnikach nad linią nN, projektowana długość wysięgnika
1,5m.
Projektowany przewód montować z naprężeniem δ= 42,5 MPa.
Na stanowisku słupowym nr 2-1; 2-6 zamontować zaciski uziemiające MALICO.
Na stanowiskach słupowych nr 2-6 zamontować ochronniki przepięć typu ASA 0,5/10,
oraz wykonać uziemienie R≤ 5Ω (uzupełnić).
W projekcie zastosowano osprzęt firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy LUG,
dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach przynajmniej
równoważnych lub lepszych. Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano w
programie DIALux, stosując dane fotometryczne oprawy oświetleniowej typu : 3932_1
URBINO 36 LED 740 O4.Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności.
Przewód zasilający oprawę ( w wysięgniku), powinien być umieszczony w dodatkowej
rurze ochronnej.
a.3. UKŁAD POMIAROWY
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, pomiar energii elektrycznej
dokonywany będzie jako bezpośredni, jednofazowymi licznikami energii czynnej.
Projektowane SON zamontować na żerdzi stacji transformatorowej. W istniejącej
rozdzielni stacyjne, w miejscu zainstalowanego układy statystycznego, zamontować
rozłącznik bezpiecznikowy RBK- 00 z bezpiecznikiem 20A, z tego rozłącznika zasilić
SON zamontowana na stacji transformatorowej. W skrzynce SON zamontować główne
zabezpieczenie przed licznikowe, S301C16A, oraz (zabezpieczenie obwodu
oświetleniowego ) nadmiarowo - prądowe 10A.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
5. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 1 etatu.
2) Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 1 osoba.
3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby.
4) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia- czynności pracownika fizycznego na budowie (prace przy
robotach ziemnych i montażowych ).
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5) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu
nie spełnienia tych wymagań (sposób dokumentowania zatrudnienia ww.
osób):
a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w
wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia,
b) Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy
będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu
pracowników oraz stosownych dokumentów potwierdzających
sposób zatrudnienia ww. osób, a także oświadczenie ww. osób, że są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy z uwzględnieniem
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie
do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu
i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób
o otrzymaniu pensji oraz zaświadczenia właściwego oddziału ZUS
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy.

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której
mowa w ust. 6 pkt. 5 lit b) i c) SIWZ Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł netto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu informacji;
b) W przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego
w ust. 6 pkt. 5 lit b) i c) SIWZ przekraczającego 7 dni lub zmiany
zatrudnienia ww. osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy z
tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób
wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu 500,00 zł netto za każdą
niezatrudniona osobę poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego
liczone za każdy dzień w którym Wykonawca nie utrzymuje
wymaganego stanu zatrudnienia;
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d) W uzasadnionych przypadkach , z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób innymi osobami pod
warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co
do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

IV.
V.

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2017 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
dotyczące : zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
oraz żąda od Wykonawcy środków dowodowych w sposób proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy
zdolności.
3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że:
1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia na
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia
ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 60.000,00 zł netto (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych netto) każda;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej
wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z Wykonawców
samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/kilku Wykonawców
wchodzących w skład grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
2) Dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do
wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.
zm.) .
W/w osoba fizyczna musi posiadać ważne uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. poz. 1278)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane
w myśl art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późn. zm.) .

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej
wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z Wykonawców
samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/kilku Wykonawców
wchodzących w skład grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 PZP
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał
dokumentów określonych w Rozdziale VI SIWZ.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
9. Art. 22a PZP – Zasoby innych przedmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych przedmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który na polega na zdolnościach lub w sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia , czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada,
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 13 – 22 PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu , o którym mowa w ustawie art. 22a ust. 1 PZP, nie potwierdzają spełnienia
prze z wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów postawy wykluczenia , zamawiający żąda , aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego :
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1
PZP.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Podstawa Prawna:
Art. 22 ust.1, art. 25, 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia ( Dz. U. poz.
1126).
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru –
załącznik nr. 2 do SIWZ) ;
UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą.
2) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie , wraz z podaniem ich rodzajów , daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami o których mowa , są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnione przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty(według załączonego wzoru
– załącznik nr. 6 do SIWZ) ;
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami ( według załączonego wzoru –
załącznik nr 5 do SIWZ);
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wnioskodawcy, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ);
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP ( załącznik
nr 4 do SIWZ);
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA ! Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
biegających się o zamówienie.
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Zasoby innych podmiotów (art. 22a PZP)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia , czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w
skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów
nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu , o którym mowa w ustawie art. 22a ust. 1 PZP, nie
potwierdzają spełnienia prze z wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów postawy wykluczenia , zamawiający żąda , aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego :
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1
PZP.
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Zasoby innych podmiotów – dokumenty
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust PZP, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których
wskazane zdolności dotyczą.

3. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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7) W przypadku, o którym mowa w §10 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. poz. 1126), zamawiający
może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.

4. Oferta wspólna
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnym na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była
kierowana do Zamawiającego:

Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
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2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego zamówienia miała
dopisek:
Dotyczy: „Przetarg nieograniczony nr GPK.0272.3.2017 na wykonanie zadania pn.:
„Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „ „

3. Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między
Zamawiającym a Wykonawcami:
a) Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
b) Osobiście;
c) Za pośrednictwem posłańca ;
d) Faksem +48 (25) 631 29 82
e) Mailem na adres: ugdomanice@wp.pl

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną
(mailem), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
5. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu i drogą
elektroniczną (mailem) nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych
informacji telefonicznie.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie .
10. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Szklarz

VIII.

Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zl
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu ;
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) Gwarancjach bankowych;
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359 z późn.
zm. ). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy złożyć w
oryginale, a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania
ofert.
Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego
wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
MBS Zbuczyn o/Wiśniew
Numer rachunku: 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170
Uwaga! Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty.
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6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego , na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muzą być
wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium
wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) W art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 PZP,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ;
2) W art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie,
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie.
9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert.
10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale.
11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za
wniesione prawidłowo.
12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 PZP.

IX.

Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do wykonawców o
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wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

X.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą czytelna techniką. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta winna być w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie(opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmowa, oznaczonej dokładna nazwa i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
Gmina Domanice
Oferta do przetargu nr. sprawy GPK.0272.3.2017

„Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości
Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „
Nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2017r. do godziny 10.30

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed
wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty droga pocztową lub pocztą
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 PZP.
5. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia
ponosi Wykonawca.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84
ust.2 PZP.
9. Oferta tzn. formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty i
oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w
imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba
upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania
zobowiązań finansowych.
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10. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem,
piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
11. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane przez skreślenie omyłki
oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie
dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy
użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu
wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia
jej czytelności i przejrzystości wskazane jest , by w przypadku wystąpienia
omyłki, formularz ofertowy ponownie skopiować i wypełnić tak, by w
przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i
wypełnić tak , aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
12. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek
zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczna ceną); złożenie
przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje
odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są
dołączyć do niej odpowiedni dokumenty potwierdzający ustanowienie lub
ustanawiający pełnomocnika.

15. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, cenę ryczałtową netto, podatek
VAT, cenę ryczałtową brutto, zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i
rękojmi a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówieniu przez wykonawców,
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu ( załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
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postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ) ;
6) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy
do działania w jego imieniu ( w tym także pełnomocnictwa ). Pełnomocnictwo
powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
8) Zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy;
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców –
odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika;
10) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców.

XI.

XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofert należy składać w Urzędzie Gminy Domanice w pok. nr 3 na I piętrze.
Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00. Dotyczy to
również ofert wysłanych pocztą.
2. Oferta złożona po terminie określonym w rozdziale XI ust. 1 zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z art.84 ust.2 PZP.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zamienić lub
wycofać ofertę.
4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem „zmiana”.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Domanice pok. nr 5 – sala posiedzeń na
I piętrze w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.30.
6. (art. 86 ust. 5 PZP) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1) Kwot, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) Ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczania ceny
1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) oraz art. 3
ust.1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług ( Dz. U. poz. 915).
2. Wykonawca dokona wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów
robót. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, podatek VAT w %, podatek
VAT w złotych polskich, cenę ryczałtowa brutto w złotych polskich za poszczególne
zakresy robót oraz łączną cenę netto i brutto za całość.
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3. W cenie ryczałtowej brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z
całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Cena ryczałtowa ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu,
opracowań, opłat, uzgodnień, dojazdów, oraz inne kosztów związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami.
Uwaga! Zamawiający nie udziela zaliczek.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą
prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia
rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
6. Cena ryczałtowa podana w ofercie nie podlega negocjacjom.

XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wg tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ryczałtowa – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40% = 40 pkt
2. Kryterium 1 – cena (C) : oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑟𝑧𝑢𝑐𝑒𝑛𝑖𝑢
𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

x 60 = ……… pkt

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60
punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;

3. Kryterium 2 – „ Okres gwarancji i rękojmi z wady” (Og):
1) Kryterium „ Okres gwarancji i rękojmi za wady” – będzie rozpatrywane na
podstawie zdeklarowanej ilości lat gwarancji i rękojmi za wady, jakie
Wykonawca poda w formularzu oferty.
a) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez
Zamawiającego wynosi 5 lat ( 60 miesięcy) od odbioru końcowego.
b) Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat (72 miesiące) od odbioru
końcowego.
c) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi za wady w
pełnych latach.
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d) W przypadku gdy wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za
wady dłuższy niż 6 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 6 lat.
e) W przypadku braku określenia „ Okres gwarancji i rękojmi za wady” w
formularzu oferty zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji i rękojmi
za wady wynosi 5 lat ( 60 miesięcy) od odbioru końcowego.
f) Zamawiający w kryterium „ Okres gwarancji i rękojmi za wady” będzie
przyznawać punkty według następujących zasad:
 Okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat = 30,00 punktów,
 Okres gwarancji i rękojmi za wady – 6 lat = 40,00 punktów,

Najkorzystniejsza oferta w kryterium okresu gwarancji i rękojmi
może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
4. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą
liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów udzielania zamówienia obliczona na podstawie poniższego
wzoru:
P = C + Og

Gdzie: C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
Og - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
5. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, będzie
uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert. ( art. 24aa ust.
2 PZP).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia
umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.
3. Jeżeli oferta Wykonawców , którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana , Zamawiający zażąda przez zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
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Wykonawców. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentów zawarcia umowy
będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza złoży u
Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej
w ofercie oraz harmonogram rzeczowo- finansowy.
5. Umowa będzie podpisana w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym
ustaleniu dokładnego terminu.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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XVI. Ogólne warunki umowy
Umowa
zawarta w dniu……………….

w Urzędzie Gminy w Domanicach

Pomiędzy:
Gminą Domanice
REGON 711582121

NIP

8212551571

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Jerzego Zabłockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Rombel
zwaną dalej Zamawiającym
oraz
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
reprezentowanymi w niniejszej umowie
przez…………………………………………………………………………………………………
…………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
,,Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości
Domanice – Kolonia, Śmiary – Kolonia”
Przedmiot umowy składa się z dwóch zadań.
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1.1. Zadanie 1
,,Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości
Domanice – Kolonia”
1.2. Zadanie 2
,,Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Śmiary – Kolonia”

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i
polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 16.08.2017 stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy oraz oddania niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej
uzgodnionym.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części robót objętych przedmiotem
umowy podwykonawcom zastosowanie ma §10.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
protokoralnego przekazania Wykonawcy terenu robót, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31.10.2017 r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole
odbioru końcowego robót.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie
do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy ;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie ………………. Upr. Nr………….
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie terenu robót, w tym przed dostępem osób trzecich;
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3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z późn. zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą
techniczna każdego używanego na budowie wyrobu;
4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP,
ochronę p.poż i dozór mienia, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;
5) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów,
8) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń;
9) Zabezpieczania instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
10) Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji;
12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia.
14) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót.
16) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
17) Wykonawca oświadcza, iż osoby realizujące przedmiot zamówienia, które mogą
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
18) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia33

czynności pracownika fizycznego na budowie (prace przy robotach ziemnych i
montażowych).
19) Wykonawca w terminie 7 dni licząc od podpisania umowy zobowiązuje się do
przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników oraz stosownych
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób, a także oświadczenie
ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
20) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych
przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób,
oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji oraz zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
21) W przypadku konieczności zmiany w okresie trwania niniejszej umowy osób
wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany
zaktualizowanego wykazu pracowników, o którym mowa w pkt.19.
22) Obowiązek wskazany w pkt. 17 i 19 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca
zobowiązany jest w umowie z Podwykonawcą zobowiązać go do wypełniania
powyższych obowiązków poprzez przedkładanie dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy oraz
wykaz tych osób, w ww. terminach, od Zamawiającego. Pkt. 17,18 i 19 w stosunku
do Podwykonawców stosuje się odpowiednio.
23) Nie dotrzymanie przez Wykonawcę powyższych wymogów będzie skutkowało
możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych o których mowa w §8.
24) W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy
Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy i
naliczyć dodatkowo kary umowne jak za nienależne wykonanie zamówienia.
25) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa, w
zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót oraz
za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego
przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu jak
i osobom trzecim.
26) Wykonawca zobowiązuje się:
a) Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – odpowiadających co
do jakości ,wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w przepisach prawa budowlanego oraz
wymaganiom dokumentacji technicznej i innych obowiązujących przepisów
prawa – oświadczając jednocześnie, że dysponuje środkami za zakup tych
materiałów,
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2.

b) Na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej
osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 i 4 winna być
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane.

3.

4.

5.
6.

§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określone w §1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ………………….. zł,
(słownie:………………………………………………………………………..PLN 00/100)
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………………. PLN ,
(słownie:……………………………………………………………………… PLN 00/100 )
w tym –
Zadanie 1. ,,Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Domanice – Kolonia”
wynagrodzenie ryczałtowe netto – PLN ……………........
(słownie:………………………………………………………………………………… PLN
00/100 )
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości : ………………………………… PLN
(słownie:……………………………………………………………………… PLN 00/100)
w tym podatek VAT ………….. %
w tym –
Zadanie 2. ,,Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
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miejscowości Śmiary – Kolonia”
wynagrodzenie ryczałtowe netto – PLN …………….......................... ,
(słownie: …………………………………………………………………….PLN
00/100)
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości : ……………………… PLN (słownie:
.……………………………………………………………PLN 00/100
w tym podatek VAT ………….. %
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku stwierdzenia niespójnych zapisów w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót przyjmuje się, że podstawą obliczania
ceny były zapisy projektu ogólnego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy : …………………….. .
5. Rozliczenie należności nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
protokołu stwierdzającego wykonanie zakresu robót, podpisanego przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego oraz kierownika budowy, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
6. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.
7. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

Faktura winna być wystawiona następująco:
Nabywca:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
NIP 821 – 255 – 15 – 71

Odbiorca:
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

8. W przypadku powierzenia robót do wykonania przez Podwykonawców, Zamawiający
dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po przedstawieniu przez niego dowodów
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potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
9. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się datę uznania na rachunku
podwykonawcy

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, ze mogą być stosowane następujące rodzaje odbioru robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu pisemnie gotowość
do odbiorów, o których mowa wyżej oraz do odbioru końcowego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Wymagane dokumenty, protokoły i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
2) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty)potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez
Kierownika robót).
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę dokonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia
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§7
należytego wykonania umowy.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości
1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki (termin zakończenia robót pokreślono w §2 niniejszej umowy),
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
– w wysokości 1,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §5
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §5 ust. 1
w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
d) Za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonania robót budowlanych przez
Podwykonawcę, w przypadku gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub nie została przedłożona za zgodność z oryginałem kopia
umowy o podwykonawstwo – w wysokości 1.000,- zł,
e) Za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadku gdy
Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy –
w wysokości 1.000 ,- zł,
f) Za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez Podwykonawców
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę stanowiącą 1,0%
wartości umowy brutto bez uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo – w wysokości 1.000 ,- zł,
g) Z tytułu braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 1.000,- zł,
h) W przypadkach, o których mowa w punktach d), e), f), g), niezależnie od
naliczonej kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami §10 pod
rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
i) Kary, o których mowa w pkt d) do h) stosuje się również odpowiednio w
przypadkach umów o podwykonawstwo zawartych między Podwykonawcą a
dalszym Podwykonawcą,
j) W przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należytego podwykonawcom Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art.
143c ustawy PZP,
k) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
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W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa
w ust.6 pkt. 5 lit. b) i c) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w przedstawieniu informacji;
W przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego
w ust. 6 pkt 5 lit. b) i c) SIWZ przekraczającego 7 dni lub zmiany
sposobu zatrudnienia ww. osób, Zamawiający ma prawo od umowy
odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze
umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób
wymaganej przez Zamawiającego , Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu 500,00 zł netto za każdą
niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego
liczone na każdy dzień w którym Wykonawca nie utrzymuje
wymaganego stanu zatrudnienia;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
określonego w §5 ust. 1.
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona
do otrzymania kary może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności
wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających
z umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie przestrzega terminów i zakresu wykonania robót,
2) Stwierdzi on, że postęp prac jest zbyt mały i zagraża terminowemu
wykonaniu robót,
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3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy bez uzasadnionej przyczyny i nie reaguje na złożone na
piśmie wezwanie do rozpoczęcia robót,
4) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa
ta trwała dłużej niż 14 dni kalendarzowych,
5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy,
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób
niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami
Zamawiającego,
7) Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane są
przez podwykonawców, z którymi Wykonawca na zawarcie umów nie
uzyskał zgody Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w
niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub
podpisania protokołu odbioru,
3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązać umownych wobec
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od
umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu
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na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania robót
przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od
daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca powierza przez podwykonawców, w rozumieniu art.36a ust.1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, następujący zakres przedmiotu zamówienia:
a) …………………………………….. – zakres robót do wykonania :
……………………………………………………………………...
o wartości brutto: …………………………….. zł.
b) …………………………………….. – zakres robót do wykonania :
……………………………………………………………………...
o wartości brutto : …………………………. zł.
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów
prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za
własne a wobec podwykonawców przyjmuje funkcję koordynacyjną.
3. Wykonawca zawrze ze swoimi Podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, jest zobowiązany do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający ma prawo na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniających
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wymagań lub warunków określonych w SIWZ, w terminie 7 dni od przedstawienia
projektu umowy.
7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie
później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót
budowlanych.
8. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od daty przedłożenia
umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia
przedłożenia umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu na piśmie, uważa się,
że umowa została zaakceptowana.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których wartość
przekracza 0,5% wartości niniejszej umowy brutto. Obowiązek ten nie dotyczy
dostaw energii elektrycznej i usług finansowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku za
potwierdzone wykonanie i odbiór zleconej roboty budowlanej, dostawy czy usługi.
Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca ma obowiązek, na
wezwanie Zamawiającego, do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zapłaty kary umownej.
11. Przepisy ust.1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na
okres……………… miesięcy od dnia odbioru końcowego. Strony umowy zgodnie ustalają,
że w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia
jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu zostaną określone przez
Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody
do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są
wiążące dla Wykonawcy.
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,
Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§12
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust.2
2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach :
a) Zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy
okoliczności (takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany
organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np.. inspektora nadzoru,
osób reprezentujących strony,
b) W przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po
uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi
obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót
lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) Zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na
wydłużenia okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich,
konieczność wykonania robót dodatkowych).
d) Inne zmiany nie mające wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.
§13
Postanowienia końcowe
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1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy, miejscowy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw : ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr. 1,
2) SIWZ wraz z załącznikami – załącznik nr 2
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI (art. 179 – 189g) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
2. 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.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności :
 Określenia warunków udziału w postepowaniu;
 Wykluczania odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;
 Odrzucenia oferty odwołującego;
 Opisu przedmiotu zamówienia;
 Wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp 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 nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
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Miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10) W przypadku niesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
11) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związana z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12) W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy od czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”.
13) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym lub jest
udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania
odwoławczego.
14) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopie przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
15) Wykonawcy, którzy przystąpili do postepowania odwoławczego , staja się uczestnikami
postepowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozyję, jeżeli
zgłaszający opozycje uprawdopodobni, że wykonawca interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
17) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
18) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust 1 Pzp nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na postawie art.186 ust.2 i 3 Pzp.
19) Do postepowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
20) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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21) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedz na odwołanie wnosi się w
formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
22) W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postepowania po
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postepowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
23) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
24) W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu nie jawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy,
pod warunkiem ze w postepowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego
nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnieniu części zarzutów. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych
zarzutów.
25) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w
odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów
odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
26) W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie
do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący
nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych
zarzutów.
27) Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
28) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 Nie zawiera braków formalnych;
 Uiszczono wpis.
29) Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
30) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku
Izba umarza postepowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
31) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes
Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w
tym samym postepowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności
zamawiającego.
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32) Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne,
może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
33) W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba
kieruje sprawę na rozprawę.
34) Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
35) Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części,
jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnice
chroniona na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu
przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z
udziałem stron lub ich pełnomocników.
36) Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania
może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
37) Strony i uczestnicy postepowania odwoławczego są obowiązani wskazać dowody dla
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej, strony i uczestnicy postepowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
38) Ciężar dowodu, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
 Wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest strona albo uczestnikiem postepowania
odwoławczego;
 Zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem
postepowania.
39) Izba może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę.
40) Dowodami są w szczególności dokumenty, zaznania świadków, opinie biegłych oraz
przesłuchanie stron.
41) Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych
prowadzona przez prezesa właściwego sadu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego
sprawy wymaga wiadomości specjalnych.
42) Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postepowania.

3. Skarga do sądu :
1) Na orzeczenie izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2) W postepowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji , jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postepowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuratorze.
7) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
8) W postepowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć zadania
oddania ani występować z nowymi żądaniami.
XVIII. Liczba części zamówienia , na której wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz
kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust.6 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy PZP.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres poczty elektronicznej: ugdomanice@wp.pl
Strona internetowa zamawiającego : www.bip.domanice.eu
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
XXIV. Aukcja elektroniczna
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Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XV.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust.4 PZP
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie

XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art.
36a ust.2 PZP

Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

XXVIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
Nie dotyczy.

XXIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust.2 PZP

Nie dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji w postaci katalogu
elektronicznego.

XXX. Informacje o podwykonawcach ( art. 36a, 36b, 36ba PZP)
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 PZP, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki
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