Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
www.wegliniec.pl
e-mail:wegliniec@wegliniec.pl
tel. +4875 77 11 435 fax. +4875 77 12 551

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów,
chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
(znak sprawy: UR.271.25.2017.ZP)

Zatwierdzam:

Węgliniec, dnia 22 listopada 2017r.
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I. Informacje o zamawiającym oraz dane kontaktowe
Zamawiający:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
www.wegliniec.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
1. Barbara Czapiewska - w zakresie procedury przetargowej – e-mail: czapiewska@wegliniec.pl;
tel. 757711435 wew.39 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00;
2. Iwona Piffer – w zakresie przedmiotu zamówienia – e-mail: piffer@wegliniec.pl tel.
757711435 wew.54 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
Korespondencja pisemna: Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec lub
Biuro Obsługi Interesanta – p. nr 2 na parterze.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą „Pzp”, w procedurze właściwej dla
zamówień publicznych o wartości poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
2.

Numer referencyjny sprawy nadany przez zamawiającego: UR.271.25.2017.ZP Wykonawcy
winni w kontaktach z zamawiającym powoływać się na ww. oznaczenie postępowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych
urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
2. Ilość punktów świetlnych - 1160 szt.
3. CPV - 50 23 21 00 – 1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
4. Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje :
4.1. Dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń:
a) stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, oraz słupów oświetleniowych i osprzętu
(opraw oświetleniowych, źródeł oświetlenia, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej
słupów, czystości kloszy opraw i itp.),
b) stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych,
c) układów zapłonowych opraw,
d) opisów obwodów w szafkach i tablicach sterowniczych,
e) stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarń,
f) prawidłowości działania elementów zasilających i urządzeń sterowniczych
g) stanu izolacji i sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, oraz usuwanie
nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin.
4.2. Wymianę uszkodzonych źródeł światła, oprawek, dławików i kondensatorów.
4.3. Wymianę uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic bezpiecznikowych słupowych.
4.4. Regulację położenia opraw i odbłyśników oraz zwisów przewodów oświetlenia drogowego.
4.5. Naprawa tablic rozdzielczych, szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz
wyposażenia (zegary , bezpieczniki, wyłączniki, styczniki itp.).
4.6. Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura,
powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych.
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4.7. Wymiana, remont linii kablowych i napowietrznych oraz lokalizacja ich uszkodzeń.
4.8. Przycinanie gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe oraz pochłaniające strumień świetlny,
jak również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznych.
4.9. Kontrolę czasu zapalania i wyłączania oświetlenia.
4.10. Utrzymanie świecenia wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu
wschodu i zachodu słońca.
4.11. Zamawiający może zlecić ustawienie zegarów wg wskazanego czasu załączania/wyłączania
poszczególnych obwodów oświetlenia.
4.12. Wykonywanie pomiarów:
a) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
b) rezystancji izolacji,
c) innych wymaganych pomiarów w sposób i z częstotliwością określoną w szczegółowych przepisach oraz na
wniosek Zamawiającego.
4.13. Usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych pomiarów.
4.14. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego.
4.15. Sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów oświetleniowych.
4.16. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz numeracji
słupów oświetleniowych.
4.17. Usuwanie pojedynczych usterek i awarii, a w szczególności wymiana uszkodzonych źródeł światła nie
później niż w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego , lub w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, które odbywać się będzie dwa razy w tygodniu: wtorki i piątki każdego tygodnia.
4.18. Usterki polegające na uszkodzeniu całych obwodów oświetleniowych będą usuwane na bieżąco od
chwili powiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
4.19. Wykonawca każdorazowo na piśmie powiadomi Zamawiającego o fakcie i terminie usunięcia awarii na
poszczególnych obiektach – wskazując miejsce prac, ich zakres oraz termin realizacji.
5. W/w zadania Wykonawca będzie realizował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a
szczególnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn.
zm.) oraz zgodnie z instrukcją TAURON Dystrybucja IR-003/01 "INSTRUKCJA organizacji prac
zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
oddział w Jeleniej Górze"
6. Wykonawca powinien uzyskać prawo wstępu do stacji trafo, na słupy energetyczne będące własnością
firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, w celu wykonania niezbędnych prac będących
przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty:
7.1. koszt dzierżawy (najmu miejsc na słupach linii dystrybucyjnej niskiego napięcia) dla firmy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze za najem miejsc na słupach tj. 1498 szt. słupów po 4,76 zł netto
miesięcznie plus stawka podatku VAT obowiązującego na dzień wystawienia faktury;
7.2. wszelkie opłaty na rzecz firmy TAURON Dystrybucja S.A. wynikające z realizacji niniejszej umowy, a
w szczególności dotyczące wstępu Wykonawcy do miejsca pracy, wyłączenia linii, dzierżawę miejsc na słupach
itp. obciążają w całości Wykonawcę.
8. Każdy z Wykonawców powinien zapoznać się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonywaniem usług, będących przedmiotem zamówienia oraz celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie instalował w ramach realizacji zamówienia sprzęt
oświetleniowy cechowany znakiem CE uprawniającym do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej
lub RP.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich
związanych z realizacja zamówienia.
11. Usunięcie awarii Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu.
12. Zmianę ilości eksploatowanych punktów świetlnych, strony będą wspólnie uzgadniać w formie
aneksów do niniejszej umowy.
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13. Protokoły z oględzin i meldunki z wykonanych prac konserwacyjnych, awaryjnych i zgłoszonych
usterek, a także kserokopie faktur za utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonej
konserwacji, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w celu rozliczenia się z wykonania
planowych i zleconych prac.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość
całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy;
16. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.
NIP - 615-18-08-660.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia na usługi.
18. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych przedmiotem
zamówienia.
19. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
20. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w wymiarze pełnego
etatu), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z
2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli
wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jedną
osobę obsługującą podnośnik koszowy, co najmniej jedną osobę wykonującą prace
na liniach napowietrznych.
2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na
podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną
lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności;
3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu
oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy
oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym
mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 8 do SIWZ.
4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli
5) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww.
warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 7
do SIWZ.

IV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dokonuje podzielenia zamówienia na części.

V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego
2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub
zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po
zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.

VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2018r. do 31.12.2018r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu,
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z
kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca wykaże, że:
1)
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną usługę z zakresu konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane.
Sporządzony wykaz musi zawierać, co najmniej jedno
zamówienie z zakresu konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego przy okresie
świadczenia usługi minimum jeden rok i wartości minimum 80.000,00 zł. Brutto.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek udziału w
postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
2)
dysponuje :
a) co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym z podnośnikiem koszowym,
b) co najmniej jednym urządzeniem do wykonywania pomiarów i badań instalacji i uziemienia.
3)
dysponuje :
a) co najmniej jedną osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno –
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozoru i eksploatacji ( świadectwo DiE)
c) co najmniej dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia monterów
zewnętrznych instalacji i linii elektroenergetycznych nn z uprawnieniami do robót w technologii
PPN (prace pod napięciem) .
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony zakres.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz. U. z
2016 roku, poz. 1725).
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich
Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r.
Nr 63, poz. 394 ze zm.).
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4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który
nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt 3 niniejszego
rozdziału SIWZ.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w
art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku, warunki określone w pkt 3 niniejszego rozdziału mogą
zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
1) Wykonawcy występujący wspólnie np. na podstawie umowy konsorcjum;
2) Wykonawcy będący przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej – w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy – dla Zamawiającego nie będą w tym zakresie wiążące wzajemne uregulowania
umowne (umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z
wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy zawartej
przez tych wykonawców.
9. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, wykonawca 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, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda
przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i
wykształcenia osób, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na potencjale którego wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
4) 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 wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. Zapisy, o których mowa w pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału stosuje się wobec dalszych
podwykonawców.

IX. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.
1 pkt 13-23 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia zostały wskazane w formularzu nr 2 do SIWZ).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, we wskazanych poniżej okolicznościach,
spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, jak również podstawy wykluczenia przewidziane
w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Część A – Oświadczenie składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert, oświadczeń
stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu –formularz Nr 2 do SIWZ;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu - formularz Nr 2a do SIWZ;
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3) w przypadku polegania na potencjale innych podmiotów, dokumenty, o których mowa w
pkt. 9 rozdziału VIII niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ,
zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje:
1) o tym, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VIII pkt 3
SIWZ;
2) o tym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w rozdziale IX pkt 1 i 2
SIWZ;
3) o innych podmiotach, na zasoby których wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ;
4) o podwykonawcach, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, wraz z podaniem nazw firm tych podwykonawców.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie pisemnej.
3. Ponadto, do oferty wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy - formularz Nr 1 do SIWZ,
2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 9 ppkt 1 SIWZ, w przypadku gdy
wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt 15
i 16 SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich
musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W
związku z powyższym każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć samodzielnie Formularz Nr
2 do SIWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie przy ocenie spełniania
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny lub zawodowy wykonawców
oraz łączną sytuację ekonomiczną lub finansową. Natomiast przy ocenie spełniania warunku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp zamawiający oceni kompetencje lub uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności zawodowej każdego z wykonawców występujących
wspólnie.
UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XV pkt 9 SIWZ, zobowiązany jest przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia – Formularz Nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
wykonawców.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego
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6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy (wykaz zgodny z zapisami rozdziału VIII pkt 3 ppkt. 1 SIWZ – Formularz nr 4 do
SIWZ).
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami ( Formularz nr 5 do SIWZ).
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniających wymagania określone w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 2 SIWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz zgodny z zapisami rozdziału VIII
pkt. 3 ppkt. 2 SIWZ– Formularz Nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z postępowania
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. dokumenty składa
każdy z wykonawców występujących wspólnie) :
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania istnienia wobec nich braku podstaw do wykluczenia zobowiązany
jest przedstawić dokumenty w stosunku do tych podmiotów, o których mowa w pkt 7 ppkt od 1 do
3 niniejszego rozdziału SIWZ.
8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7, ppkt 1-3 niniejszego rozdziału
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
9. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”, tj.
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1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą w formie oryginału dokumenty,
określone w pkt 1 i 3 niniejszego rozdziału SIWZ. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione
w formie oryginału lub w formie kopii (kserokopii, skanu) opatrzone klauzulą „za zgodność z
oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko składającego
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafą składającego oświadczenie. 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.
2) Oświadczenia, składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale
dotyczące wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach polega wykonawca oraz
podwykonawców, składane są w oryginale.
3) Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w
pkt 7 ppkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), z
zastrzeżeniem pkt. 15 i 16 niniejszego rozdziału.
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
10

17.

18.

19.

20.

21.
22.

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie
podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, muszą być złożone w formie
określonej w niniejszej SIWZ.
Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień ich złożenia.
Uzupełniane dokumenty oraz wyjaśnienia składane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych winny być odpowiednio oznaczone:
„Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr UR.271.25.2017. ZP”

XI.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w niniejszym postępowaniu
o
udzielenie zamówienia publicznego odbywa się pisemnie, za pośrednictwem faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z
2016 r. poz. 147 i 615). W związku z powyższym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy, zgodnie z wyborem, mogą przekazywać w jednej z ww.
form: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty (forma pisemna pod
rygorem nieważności), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo
takiego żądania), zamawiający uzna, że dokumenty dotarły czytelne do wykonawcy w dniu i
godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń wybranego środka komunikacji
elektronicznej.
3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację przekazaną za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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4. W przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, e-maila lub braku komunikacji z
wykonawcą, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania przez
Wykonawcę informacji związanych z postępowaniem.
5. Oświadczenia dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, dotyczące wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, muszą być złożone w
oryginale.
W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów, o których mowa
powyżej za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnej niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, kierowane w
formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
7. Wszelkie zawiadomienia, treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia i modyfikacje
treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, informacje o wniesionych
odwołaniach, treść odwołania – wniesione na treść ogłoszenia lub dotyczące postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
zamieszczane będą na stronie internetowej zamawiającego tj. www.wegliniec.pl
8. Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą wykonawcom w formie
wskazanej w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące danego
postępowania, zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego.

XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi opowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką.
4. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą
i
adresem wykonawcy, adresem zamawiającego, z następującą informacją:
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:

„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
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(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 30.11.2017r. godz. 10.15)
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią
do momentu otwarcia ofert.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów
prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. Podpisy
składane na tych dokumentach muszą umożliwić identyfikację osoby składającej podpis. (np.
czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony
pieczęcią imienną).
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8. Ewentualne poprawki w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę, natomiast
cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo
– w przeciwnym wypadku powyższe czynności nie będą uwzględniane.
9. Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.
Dopuszcza się złożenie formularzy opracowanych przez wykonawcę pod warunkiem, że będą
one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu
do składania ofert. Dokonanie zmiany wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, czy
też oświadczeń w osobnej kopercie z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”, wg takich
samych zasad jak oferta. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do oferty, każdą
kolejną kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr …”. Koperta (koperty)
oznakowana
z dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta wraz z ofertą wykonawcy, który
wprowadził zmianę, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.
11. Wykonawca ma prawo wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert wycofać
złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez wykonawcę lub jego pełnomocnika
pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu. Wraz z powyższym oświadczeniem wykonawca
przedłoży również dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie do złożenia takiego
oświadczenia lub uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika (np. odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego). Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy lub osobie upoważnionej jego
ofertę za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
adres wskazany w przedmiotowym oświadczeniu.
12. 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.
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
14. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
15. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika – może to być zarówno jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia. Każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym
samym zakresie. Z treści pełnomocnictwa musi wprost wynikać umocowanie pełnomocnika do
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złożenia oferty, jak również do złożenia oświadczeń dotyczących braku podstaw do
wykluczenia i przynależności do grupy kapitałowej.
16. Oferta składana przez spółkę cywilną stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy
wspólnicy spółki. Dopuszcza się także dołączenie do oferty odpowiedniego pełnomocnictwa
udzielonego przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników bądź dla osoby trzeciej,
upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników
spółki. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć umowę spółki (oryginał) lub jej kopię
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez wszystkich wspólników.
17. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z
pełnomocnikiem.
18. Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy wykonawców i dane
umożliwiające ich identyfikację.
19. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi
wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci.

XV.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul.
Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, parter - pok. nr 2 – Biuro Obsługi Interesanta.
Termin składania ofert upływa 30.11.2017r. o godzinie 10.00. Oferty złożone po tym terminie
nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach określonych w art. 84 ustawy
Pzp.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Naruszeniem
terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn
i wymiaru czasowego tego spóźnienia.
Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin jej przyjęcia, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i
minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
II piętro – pokój nr 25 sala narad
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj.
www.wegliniec.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

14

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

11.
12.

13.

14.

XVI.

zamawiającego informacji, o których mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału SIWZ, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z
oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia został zawarty na formularzu nr 3 do SIWZ.
Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana informacja, która spełnia łącznie
trzy warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną
informacją posiadającą wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm.)

Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut.
1) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie jednostkowe ryczałtowe za wykonanie
konserwacji 1 punktu świetlnego brutto wyrażone w PLN. Cenę ryczałtową należy traktować jako
stałą i niezmienną.
2) Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową na konserwację 1 punktu świetlnego.
3) Kalkulacja powinna uwzględniać w szczególności:
- koszt robocizny,
- koszt materiałów,
- koszt sprzętu,
-koszt dojazdu,
-koszt opłat związanych z dopuszczeniem lub wyłączeniem do sieci przez firmę TAURON
Dystrybucja S.A. oddział Jelenia Góra, oraz wszystkie inne elementy mające wpływ cenotwórczy
w przeliczeniu na 1 pkt – wysokość opłat sprawdzić w Koncernie Energetycznym.
- w celu porównania ofert do kalkulacji ceny jednostkowej należy doliczyć koszt opłaty
dzierżawnej za 1498 słupy TAURON Dystrybucja S.A. – w wysokości 4,76 zł. netto.
UWAGA !!!! W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania
umowy porozumienia do umowy na kwotę 7 130,48 zł netto na rzecz właściciela słupów z tytułu
kosztów dzierżawy.
4) Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wycenę przedmiotu zamówienia wykonać w oparciu o kalkulacje i analizy własne.
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6) Cena oferty = A + B gdzie
a. 757 punktów świetlnych x koszty eksploatacji + 1498 x koszt dzierżawy
b. 403 punktów świetlnych x koszt eksploatacji
7) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym
warunki i obowiązki określone w projekcie umowy. Cena oferty ma stanowić kwotę
wynagrodzenia ryczałtowego jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia podanym w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę oprócz robót i prac, powinien przewidzieć inne
okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami, i które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. W
cenie oferty należy także uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść
w związku z realizacją zamówienia.
8) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,. Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
9) Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity z 2013r. Dz.
U. poz. 908 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”.
10) Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, stosując zasadę
opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. jedn.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) tj. zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie
z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy
zaokrąglić do 1 grosza.
11) W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wykonawca oświadczy, iż znana jest mu treść przepisów
art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością
konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.
12) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności
jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
13) Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U., poz. 915) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
14) Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który zobowiązany
jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1221).
15) Cena może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen.
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16) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i
uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

XVII. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium oceny ofert:
1)
Cena (koszt) - waga kryterium 60%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 60, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej oferty.
2) Czas likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (np. wichury, wypadki) od zgłoszenia
telefonicznego lub widomości e-mail - waga kryterium 40%
W kryterium Czas likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń ocena punktowa każdej z
ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
15 godzin – 0 punktów
12 godzin – 10 punktów
9 godzin – 20 punktów
6 godzin – 30 punków
3 godzin – 40 punktów
Zaoferowany termin czasu likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (np. wichury, wypadki)
od zgłoszenia telefonicznego lub widomości e-mail nie może być dłuższy niż 15 godzin ani krótszy
niż 3 godziny. Czas likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (np. wichury, wypadki) będzie
liczony od wydania zgłoszenia telefonicznego lub wiadomości e-mail przez upoważnionego
pracownika zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas likwidacji zagrożeń wynikłych
z losowych zdarzeń (np. wichury, wypadki) dłużysz niż 15 godzin lub krótszy niż 3 godziny zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako oferta, której treść nie odpowiada Specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia.
3.Punkty przyznane poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
4.Kryteria liczbowe obliczane będą w wartościach liczbowych z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
5.Jeżeli zostaną złożone dwie oferty, które uzyskają tę samą liczb punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
6. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII.
Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
a)

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
17

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
b)
c)
d)

e)
a)

b)

XIX.

Z wybranym wykonawcą zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia publicznego,
zgodną z projektem umowy, w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, w
sposób określony w rozdziale XI niniejszej SIWZ.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczenia oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży następujące dokumenty:
w przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia - umowę regulującą współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika;
kopia uprawnień osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Informacja w sprawie postanowień umownych.
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym formularz nr 6 do SIWZ.
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych
w
niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem
strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich
wprowadzenia.
2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
2.1. zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
2.3. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami
do dnia rezygnacji.
2.4. konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów
użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w
projekcie.
3. Inne zmiany:
3.1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 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.
3.2. w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
3.3. powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy
3.4. zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom
SIWZ,
3.5. w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
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4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);
4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić
później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

XXI.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (tekst
jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1579).
2. 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. W przedmiotowym postępowaniu
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu
17A, (mail: odwolania@uzp.gov.pl, tel. +48 224587801, faks +48224587800 lub 224587803) w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia faksem lub 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 faksem lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego rozdziału SIWZ 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
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12. 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 lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. 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 postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający
opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
16. 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 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 12 niniejszego rozdziału SIWZ nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
18. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego, 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.
20. 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 części.
21. 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.

XXII.

Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego
charakteru informacji przekazanych w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawnych.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Powołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część.
6. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) wraz z aktami wykonawczymi,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień
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publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne mające wpływ na należyte wykonania

przedmiotu niniejszego zamówienia.
XXIII. Wykaz załączników do SIWZ.
Wszystkie formularze i załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część, tj.:
1.
2.

Formularz ofertowy - formularz nr 1;
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – formularz nr
2

3.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –
formularz nr 2a;
4.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – formularz nr 3;
5.
Wykaz usług - formularz nr 4
6.
Wykaz narzędzi - formularz nr 5;
7.
Wykaz osób – formularz nr 6;
8.
Projekt umowy - formularz nr 7;
9.
Porozumienie
10.
Wykaz punktów świetlnych
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Formularz nr 1 do SIWZ

........................ , dnia .............
miejscowość
Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych:

NIP:

e-mail, numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(właściwe zaznaczyć) TAK □

NIE □

FORMULARZ OFERTOWY**
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oferujemy realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach
projektu pn. „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków
i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak sprawy UR.271.25.2017.ZP) zgodnie z
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie całego
przedmiotu zamówienia za łącznym całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w kwocie:
Cena A + B = Cena netto _________________ + _______VAT = Cena brutto
_____________miesięcznie
w tym:
A- 757 x _______ zł koszt eksploatacji + 1498 x _________________zł koszt dzierżawy
=_____________zł netto + _____VAT =___________________ brutto
B- 403 x _______ zł koszt eksploatacji = _______________ zł netto + _____ VAT = ____________
brutto
Czas likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń od zgłoszenia telefonicznego lub wiadomości email _______________________
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Termin realizacji zamówienia – 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
1. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegamy
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez zamawiającego przed
terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:***
1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i
wartości:
_____________________________________________________________________
należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług

9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń z zamawiającym:
...............................................................................................................................................
(wskazany nr rachunku bankowego zostanie wpisany do umowy)

10. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa (wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty
są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
11. Poniżej wskazujemy nazwy, adresy (firm) podwykonawców oraz części zamówienia, które
zostaną
powierzone
tym
podwykonawcom
(wypełnić
jeżeli
dotyczy).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Oferta zawiera ….....................................stron, ponumerowanych i podpisanych.
Miejscowość i data: ………………………………
………….……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/
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Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,
że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

………….……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

**formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
* Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów
euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
3) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów
euro.
*** niepotrzebne skreślić.
W przypadku braku skreślenia/wypełnienia pkt 10 zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej
oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
Powyższa informacja jest wymagana dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
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Formularz nr 2 do SIWZ
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……..………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak sprawy UR.271.25.2017.ZP)
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
b) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
c) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
e) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
h) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
i) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
j) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
k) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,
4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.

WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI.
GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 I UST. 5 USTAWY PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
1)……………………..………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………..……3)………
………………………………………………………………………….……………
4)………………………………………………………………………………………….…

3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA.

PODMIOTU,

NA KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.

4.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA.

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………..……………..….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI.
Oświadczam, że:
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1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz że nie
zataił tych informacji;
2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
…………….………..…., dnia ………….…….……. r.
(miejscowość)

……………………..….……………………
(Podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Formularz nr 2a do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak sprawy UR.271.25.2017.ZP)
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZAŁU W POSTĘPOWANIU.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdz. VIII SIWZ.
2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ
NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W
ART. 22A USTAWY PZP.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdz. VIII SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………….………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………
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Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należne wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:
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 budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykaz dokumentów:
a)

…………………………………………………………………………………………..

b) …………………………………………………………………………………………..

c) …………………………………………………………………………………………..
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że:
1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;
2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

…………….………..…., dnia ………….…….……. r.
(miejscowość)
……………………..….……………………
(Podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
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Formularz nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i
konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec „ (znak sprawy UR.271.25.2017.ZP)

oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):
□ nie przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
□ przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
łącznie z nw. wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia*:
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres siedziby
1.
2.

…………….………..…., dnia ………….…….……. r.
(miejscowość)
……………………..….……………………
(Podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

UWAGA !
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie
dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
www.wegliniec.pl informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.
*
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
przedmiotowym postępowaniu.

3
tj.
że
w
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Formularz nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie i konserwacja

oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta
Węgliniec”przedstawiam/my Wykaz wykonanych usług na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt. 3 ppkt. 1 SIWZ
1.p

Zakres (przedmiot zamówienia)

Data
wykonania
(termin
zakończenia)

Wartość brutto
umowy

Nazwa i adres
wykonawcy
robót

Podmioty na
rzecz, których
roboty zostały
wykonane
(nazwa/adres)

Do wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane w sposób należyty i
prawidłowo ukończone np. referencje
Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez ……………..
…………………………………………………………………………………………………
(wypełnić gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu (z art. 22a ust.1 ustawy Pzp).

…………….………..…., dnia ………….…….……. r.
(miejscowość)
……………………..….……………………
(Podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
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Formularz Nr 5 do SIWZ

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie i
konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec „ (znak sprawy UR.271.25.2017.ZP) przedstawiam/my:

Wykaz osób*,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Funkcja
Imię i
nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

lp.

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobą1

1

2

3

4

1.

2.

3

_____________________
/miejscowość data/

______________________________
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

1

UWAGA:
1) W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów (np. spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, np. na zasadzie
oddelegowania pracownika podmiotu trzeciego do realizacji zamówienia), zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował w trakcie realizacji
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zamówienia, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na potrzeby wykonania niniejszego
zamówienia. W powyższej sytuacji, zasób oddany do dyspozycji wykonawcy przez inny
podmiot, stanowi o dysponowaniu osobą w sposób pośredni.
2) W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
na podstawie, np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, tzn., iż dysponuje
osobą w sposób bezpośredni.
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
tj. osobach fizycznych oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
we własnym imieniu, oznaczać będzie, iż dysponuje osobą sposób bezpośredni, co nie
wypełnia dyspozycji przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie
stanowi zobowiązania innego podmiotu. Dysponowanie bezpośrednie będzie miało
miejsce także w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
udostępni wykonawcy swoich pracowników.
4)

Wypełniając wykaz osób, w kolumnie 4 wykonawca wpisuje odpowiednio:
dysponowanie bezpośrednie lub dysponowanie pośrednie. W sytuacji dysponowania
pośredniego wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu bądź dokumentów,
o których mowa w rozdziale VIII pkt 9 ppkt 1 SIWZ.
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Formularz Nr …. do SIWZ
UMOWA NR …./2017

Zawarta w dniu ____________. w Węglińcu pomiędzy:
1. Gminą Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec, NIP 615-18-08-660 Regon:230821411
którą reprezentują:
Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec,
przy kontrasygnacie Jolanty Zawiszy- Skarbnik Gminy i Miasta Węgliniec,
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. …………………………………………………………………………………………..
którą reprezentują:
……………………………………………
zwana dalej Wykonawcą.
Na podstawie przeprowadzonych czynności udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i wyborze oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:
§l
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie czynności
eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń elektrycznych oświetlenia dróg, ulic i placów, boisk na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz złożonej przez Wykonawcę i
przyjętej przez Zamawiającego ofercie przetargowej.
§ 2.
1. Umowa obejmuje punkty świetlne zlokalizowane na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w ilości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
2. Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje :
2.1. Dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń, a więc sprawdzanie:
a) stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, oraz słupów oświetleniowych i osprzętu (opraw
oświetleniowych, źródeł oświetlenia, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości
kloszy opraw i itp.),
b) stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych,
c) układów zapłonowych opraw,
d) opisów obwodów w szafkach i tablicach sterowniczych,
e) stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarń,
f) prawidłowości działania elementów zasilających i urządzeń sterowniczych
g) stanu izolacji i sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, oraz usuwanie
nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin.
2.2. Wymianę uszkodzonych źródeł światła, oprawek, dławików i kondensatorów.
2.3. Wymianę uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic bezpiecznikowych słupowych.
2.4. Regulację położenia opraw i odbłyśników oraz zwisów przewodów oświetlenia drogowego.
2.5. Naprawa tablic rozdzielczych, szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz
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wyposażenia (zegary , bezpieczniki, wyłączniki, styczniki itp.)
2.6. Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura,
powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych.
2.7. Wymiana, remont linii kablowych i napowietrznych oraz lokalizacja ich uszkodzeń.
2.8. Przycinanie gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe oraz pochłaniające strumień świetlny, jak
również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznych..
2.9. Kontrolę czasu zapalania i wyłączania oświetlenia.
2.10. Utrzymanie świecenia wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu
wschodu i zachodu słońca.
2.11. Zamawiający może zlecić ustawienie zegarów wg wskazanego czasu załączania/wyłączania
poszczególnych obwodów oświetlenia.
2.12. Wykonywanie pomiarów:
a) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
b) rezystancji izolacji,
c) innych wymaganych pomiarów w sposób i z częstotliwością określoną w
szczegółowych przepisach oraz na wniosek Zamawiającego.
2.13. Usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych pomiarów.
2.14. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego.
2.15. Sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów oświetleniowych.
2.16. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz
numeracji słupów oświetleniowych.
2.17. Usuwanie usterek i awarii sieci bez zbędnej zwłoki, a w przypadku typowych napraw
eksploatacyjnych ( w szczególności robót polegających na wymianie źródeł światła) nie później
niż w ciągu ______ od chwili powiadomienia lub w terminie uzgodnionym z ZamawiającymWykonawca każdorazowo na piśmie powiadomi Zamawiającego o fakcie i terminie usunięcia
awarii.
2.18. Wykonawca potwierdzi raportem wykonanie czynności na poszczególnych obiektach –
wskazując miejsce prac, ich zakres oraz termin realizacji dołączając raport do faktury z miesiąca
wykonania.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zakupów części i urządzeń niezbędnych do
wykonywania prac konserwacyjnych na własny koszt.
2. W razie zaistnienia awarii sieci oświetlenia drogowego Wykonawca podejmie działania
zmierzające do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki a w przypadku typowych napraw
eksploatacyjnych ( a w szczególności robót polegających na wymianie źródeł światła ) w terminie
_____ od chwili powiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu fakt wykonanych czynności
eksploatacyjno – remontowych w celu dokonania obrotu robót, prowadząc przy tym stosowny
rejestr.
4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy nie wykonuje robót modernizacyjnych i inwestycyjnych
przy urządzeniach oświetlenia drogowego.
§ 4.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w wymiarze pełnego etatu), w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz.
1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie
części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jedną osobę obsługującą podnośnik koszowy,
co najmniej jedną osobą wykonującą prace na liniach napowietrznych.
2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie
umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to
miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności;
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3. W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie,
zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach
wykonywanych przez wskazane osoby.
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli
5. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków
realizacji zamówienia zostały opisane w § 13
§5
Strony ustalają, iż:
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 2 będzie
wynosiła miesięcznie: ……………… zł ( słownie: …………………./100) + podatek VAT
w ustawowej wysokości według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury , przy
czym wysokość wynagrodzenia za obsługę jednego punktu świetlnego wynosi
………………….zł + podatek VAT.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, ma charakter ryczałtowy.
3. Wykonawca podpisuje porozumienie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.
5. Zamawiający dopuszcza płatność bezpośrednią na rzecz Podwykonawcy/ów na podstawie
faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy/ów, na które należy
dokonać przelewu należności (jeżeli dotyczy).
6. Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
obowiązek podatkowy z tytułu prac obciąża Wykonawcę.
§6.
1. Należności na rzecz Wykonawcy będą regulowane przez Zamawiającego w okresach
miesięcznych przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
faktury wraz z zestawieniem wykonanych prac.
2. W przypadku opóźnienia płatności
za czynności eksploatacyjne Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.
§ 7.
1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem umowy prowadzić będzie
…………………………………………………………………………….
2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do wykonywania umowy i kontroli jej realizacji będzie
Inspektor ds. Infrastruktury Komunalnej, Iwona Piffer tel. 75 77 12 556 wew. 37 , e.mail:
piffer@wegliniec.pl
§ 8.
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
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§ 9.
1. Wykonawca oświadcza, że nie powierzy/powierzy podwykonawcom część zamówienia.
2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przy udziale podwykonawcy zastosowanie ma §
10 niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§10
Wykonawca może zrealizować prace wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.
Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie prac objętych niniejszą umową z podwykonawcą
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, udzieloną w oparciu o
przedstawioną przez Wykonawcę umowę z podwykonawcą, wraz z częścią opisu dotyczącą
wykonania określonych w tej umowie prac lub usług.
Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą całości lub części wynagrodzenia, do czasu
przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
tytułu prac lub usług przez niego wykonanych.
Wykonawca może wykonać własnymi siłami część prac lub usług wskazanych w ofercie dla
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego
całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi powierzone
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1579).
Wykonawca, podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy w następującym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wprowadzeniem na miejsce
wykonywania prac Podwykonawcy wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą wraz
z częścią opisu (wykaz dróg) dotyczącej wykonania prac powierzonych Podwykonawcy, w
tym dokumentów potwierdzających uprawnienia/kompetencje Podwykonawcy, który to projekt
umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres prac przewidzianych do wykonania;
b) wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od
wynagrodzenia za tą cześć zamówienia;
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc
od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi;
d) termin wykonania zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi,
e) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu, o
którym mowa w pkt c);
f) oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między
Zamawiającym a Wykonawcą
g) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie
zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do
umowy;
3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do
proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;
4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
podwykonawcą, o którym mowa w pkt. 1 w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i
uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.
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8. Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:
1) nie spełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. Wówczas
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania
umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w
terminie 3 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary
umownej, o której mowa w § 13.
9. Zapisy ust. 8 stosuje się do odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiający poświadczy za zgodność umowy, o których mowa w ustępach 8 i 9, pod warunkiem
przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oryginału umów do wglądu.
11. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie określonym w ust.8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jeśli jej wartość jest większa niż 10 000,00 zł.
13. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z
płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego
wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota.
14. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, po spełnieniu warunków wskazanych
w
niniejszym
paragrafie,
zmianę
Podwykonawcy/
rezygnację
z Podwykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1.
15. W sytuacji, o której mowa w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić od Podwykonawcy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane w SIWZ.
16. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do
wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze
wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawcą.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego i przedłożoną Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 może dotyczyć jedynie należności, które powstały po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 12.
20. Wprowadzenie przez Wykonawcę nowego Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego
umów, o których mowa w ust. 12 zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec
Podwykonawcy.
21. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 22 i 23.
22. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w
terminie 10 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do:
39

1) odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność zapłaty;
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty niezbędnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,
w przypadku wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu na rzecz
którego ma być wypłacone wynagrodzenie;
3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty.
23. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w
zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:
1) w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę,
2) Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentów o dokonanych płatnościach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia
gotówki.
§ 11.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt XVI
niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym
wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem
warunków ich wprowadzenia.
3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy:
2.1. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian, lub podatku akcyzowego
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w przypadku zmiany danych
adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy,
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i
przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
§ 13
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 z
wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w art. 145
ustawy pzp.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 ,
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1
3) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 2 na podstawie
umowy o pracę na cały etat w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdą osobę oddzielnie oraz liczby miesięcy w
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Rozpoczęty
miesiąc zatrudnienia ww. osób w innej formie niż umowa o pracę liczy się jako pełny miesiąc,
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
5) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy – w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek,
6) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wypełnieniu obowiązku w zakresie przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu) w terminie wynikającym z §10 ust. 12 w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2 licząc od dnia następującego
po dniu, w którym upłynął termin na przedłożenie Zamawiającemu podpisanej umowy i/lub
aneksu do umowy,
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10
ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy
określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli kara umowna ustalona w ust. 3 nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu przysługuje
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Kary umowne, o których mowa w ust. 3 zostaną potrącone z wymagalnej faktury Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 380 ze zm.), o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar
umownych.
Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z
przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury
Wykonawcy.
Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.
Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
Naliczenie kar, o których mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
umowy.
Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i
podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.
§ 14.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla strony
Zleceniodawcy.
§ 15.
Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
przeznaczono dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Znak sprawy UR.271.25.2017.ZP

POROZUMIENIE
do umowy nr ________ z dnia _________________ roku
sporządzone w Węglińcu w dniu ______________ roku pomiędzy:

1. Gminą Węgliniec z siedzibą: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, posiadającą numer
identyfikacji podatkowej NIP 615-18-08-660, reprezentowaną przez:
Stanisława Mikołajczyka – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec – Jolanty Zawiszy
zwaną dalej Gminą
a
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
zwanym dalej Zobowiązanym
§1
1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu realizacji umowy nr ________ z dnia _______________ roku
na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i ulic na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec – Zobowiązanemu przysługuje od Gminy wynagrodzenie w
kwocie ________ zł brutto miesięcznie tj. __________ zł brutto za okres obowiązywania umowy
(od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.).
2. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie przysługujące Zobowiązanemu w wysokości określonej
w ust. 1 obejmuje zgodnie z jego ofertą złożoną w ramach przetargu nieograniczonego – koszty
eksploatacji oraz koszty dzierżawy słupów w wysokości 4,76 zł netto za każdą gminną oprawę
umieszczoną na 1498 słupach firmy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
§2
1. Gmina oświadcza, iż z tytułu dzierżawy 1498 słupów jest zobowiązana do płacenia czynszu
dzierżawnego na rzecz firmy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze jako ich
właściciela, który przy stawce 4,76 zł netto miesięcznie za 1 słup wynosi 7 130,48 zł netto
miesięcznie + należny podatek VAT tj. 85 565,76 zł netto rocznie + należny podatek VAT.
2. Gmina oświadcza, iż będzie regulować czynsz dzierżawny na rzecz firmy określonej w ust. 1 w
wysokości i na warunkach określonych w odrębnej umowie dzierżawy.
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§3
1. W celu rozliczenia kosztów dzierżawy słupów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszego
porozumienia, Zobowiązany wyraża zgodę na wystawienie przez Gminę obciążającej go refaktury
obejmującej koszty dzierżawy ciążących na Gminie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w
Jeleniej Górze w wysokości 7 130,48 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT tj. 85 565,76 zł
netto rocznie + należny podatek VAT.
2. Gmina wyraża zgodę na sposób rozliczenia określony w ust. 1, a w konsekwencji będzie
zobowiązana do zapłacenia na rzecz Zobowiązanego z tytułu wynagrodzenia przysługującego mu
na podstawie umowy nr ________ kwoty pomniejszonej o koszty dzierżawy 1498 słupów firmy
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
§4
Niniejsze porozumienie obowiązuje przez okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. tj.
przez okres obowiązywania umowy nr ________ z dnia _______________ roku.
§5
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Gminy
Węgliniec.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy polskiego
Kodeksu cywilnego.
4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

GMINA

ZOBOWIĄZANY
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Załącznik nr 10 do SIWZ
Znak sprawy UR.271.25.2017.ZP
Ilość punktów świetlnych oświetlenia drogowego będących w eksploatacji
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

L.p

Miejscowość

Ilość punktów świetlnych
będących w eksploatacji
szt.

1.

Czerwona Woda

306

2.

Stary Węgliniec

143

3.

Węgliniec

280

4.

Ruszów

239

5.

Jagodzin

61

6.

Kościelna Wieś

27

7.

Piaseczna

54

8.

Zielonka

27

9.

Okrąglica

9

10

Polana

14

razem :

1160

403 - własność Gminy Węgliniec
757 - własność TAURON Dystrybucja S.A.
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