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                                                                                                 Mosina, dnia 4 lipca 2019 r. 

Sprawa nr: BZP.271.25.2019 

 

Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie   

Pl. 20 Października 1 

62-050 Mosina 

 

 

  Tel. (061) 8109-500 

  Fax (061) 8109-558 

  www.mosina.pl 

 sekretariat@mosina.wokiss.pl 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego: 

 

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

 

 

 

                                                
 

ZATWIERDZAM 

 

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

Podpis Burmistrz 
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1.  NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający: 

Gmina Mosina, którą reprezentuje Burmistrz Gminy  

62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 

Regon: 631258626        NIP: 7773154370 

Postępowanie prowadzone jest przez: 

Urząd Miejski w Mosinie 

62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 

Numer telefonu: (061) 8 109-500 

Numer faksu: (061) 8 109-558 

Strona internetowa: www.mosina.pl 

E-mail: um@mosina.pl 

Godziny urzędowania: pon. 9.00 -17 .00 ,  wt . -p t .  7 .00  -15 .00 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwana dalej „ustawą”, a także 

wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

2.3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych 

przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane 

części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. 
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4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane: „Budowa oświetleń drogowych na terenie 

Gminy Mosina – cz. III” obejmujące zadania  : 

 

Część nr 1 (Zadanie nr 1): Budowa  linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w 

miejscowości Krosno, ulica  Tylna, Wiosenna –  ETAP II ulica Tylna, polegające w 

szczególności na wykonaniu następujących robót :        

1. od istniejącego słupa oświetleniowego w ulicy Tylnej o numerze: I/2/2  ułożyć linię 

kablową oświetlenia drogowego, 

2. wykonać montaż 2 słupów  oświetleniowych  stalowanych ocynkowanych 

ośmiokątnych o h =  8 m o numerach:  I/2/2/1, I/2/2/2   (oznaczenia wg projektu) z 

wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła biała -  

neutralna, 

3. roboty towarzyszące:  

     1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     2) oznakowanie  robót  w terenie, 

     3) obsługa geodezyjna, 

     4) inwentaryzacja powykonawcza. 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ -  Przedmiar  robót  – Budowa  linii kablowej energetycznej 

oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ulica  Tylna, Wiosenna –  ETAP II ulica 

Tylna   

Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-

Szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia dróg- oświetlenie drogi w m. Krosno, ul. 

Tylna, Wiosenna  

Załącznik nr 10 cz.1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa  linii kablowej 

oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ulica  Tylna, Wiosenna 

Załącznik nr 10 cz. 2 do SIWZ – Mapa  projektowa Rys. nr 1 - Dokumentacja projektowa 

budowa  linii kablowej  oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ulica  Tylna, 

Wiosenna. 

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy.    

                                    

Część nr 2 (Zadanie nr 2): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów 

oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ul. Olszynkowa, Krótka, polegające w 

szczególności na wykonaniu  następujących robót :      

1. od istniejącego  słupa  oświetleniowego w ulicy Miodowej  ułożyć linię kablową 

oświetlenia drogowego w ulicy Olszynkowej i Krótkiej, 

2. wykonać montaż  7  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych 

ośmiokątnych o h = 8 m o numerach:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 3/1  (oznaczenia wg projektu) z 

wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała 

- neutralna, 
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3. wykonać montaż 1 słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o 

h = 8 m o numerze:  3  (oznaczenia wg projektu)  z wysięgnikiem  dwuramiennym  i 

oprawami LED  o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 

4. przewierty mechaniczne pod obiektami, 

5. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie 

cementowo-piaskowej, 

6. roboty towarzyszące:  

     1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     2) oznakowanie  robót  w terenie, 

     3) obsługa geodezyjna, 

     4) inwentaryzacja powykonawcza, 

     5) założenie książki obiektu  budowlanego. 

Załącznik nr 8 a do SIWZ -  Przedmiar robót – Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej  

oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ul.  Olszynkowa, Krótka.  

Załącznik nr  9 a  do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 

szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia drogowego- Budowa linii kablowej 

energetycznej oświetlenia drogowego w m. Krosno, ul. Olszynkowa, Krótka 

Załącznik nr 10 a cz.1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa  linii energetycznej 0,4 

kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ul.  Olszynkowa, 

Krótka 

Załącznik nr 10 a cz. 2 do SIWZ - plan projektowy Rys. nr  1 - Dokumentacja projektowa 

budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w 

miejscowości Krosno, ul.  Olszynkowa, Krótka. 

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy. 

                                                                                                                                                                                    

Część nr 3 (Zadanie nr 3): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia 

drogowego w miejscowości Mosina, ul. Chopina, polegające w szczególności na wykonaniu 

następujących robót:       

1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem  1 kpl. oraz 

zamontować zegar astronomiczny, 

2. ułożyć  linię kablową oświetlenia ulicznego, 

3. wykonać montaż  2  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych 

ośmiokątnych o h = 7 m o numerach: 1, 2 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami 

jednoramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 

4. przewierty mechaniczne  pod obiektami, 

5. roboty towarzyszące:  

          1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

          2) oznakowanie  robót  w terenie, 

          3) obsługa geodezyjna, 

          4) inwentaryzacja powykonawcza, 

          5) założenie książki obiektu budowlanego.        

 

Załącznik nr 8 b do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej 

oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Chopina 

Załącznik nr 9 b do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –

szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia dróg- oświetlenie drogi w m. Mosina, ul. 

Chopina 

Załącznik nr  10 b cz.1  do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 

kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości  Mosina,  ul. Chopina 
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Załącznik nr 10 b cz.2  do SIWZ – Plan  projektowy Nr rys. 1 -  Dokumentacja projektowa 

budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości  Mosina,  

ul. Chopina. 

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy. 

 

Część nr 4 (Zadanie nr 4): Budowa  linii  energetycznej napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV  

dla oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych w miejscowości 

Mosina ul. Czajkowskiego -  ETAP I  budowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV dla  

oświetlenia placu zabaw oraz złącza  do zasilania imprez plenerowych w Mosinie ul. 

Czajkowskiego, polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót: 

1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO dwuobwodowej  wraz z wyposażeniem  1 

kpl. wraz gniazdami do zasilania  imprez plenerowych oraz zamontować zegar 

astronomiczny, 

2. wykonać montaż przewodów izolowanych  linii napowietrznej nn  do zasilania opraw 

oświetleniowych 

3. wykonać montaż   4 słupów wirowanych betonowych  o h = 9 m o numerach 1, 2, 3, 4 

(oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami  jednoramiennymi  i oprawami LED o 

emitowanej  barwie światła biała -  neutralna, 

4. roboty towarzyszące:  

     1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     2) oznakowanie  robót  w terenie, 

     3) obsługa geodezyjna, 

     4) inwentaryzacja powykonawcza, 

     5) założenie książki obiektu  budowlanego. 

Załącznik nr 8 c do SIWZ -  Przedmiar robót  –   Budowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV                         

dla  oświetlenia placu zabaw oraz złącza  do zasilania imprez plenerowych w  Mosina, ul. 

Czajkowskiego – ETAP I 

Załącznik nr 9 c do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  

szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia placu zabaw - Budowa linii napowietrznej i 

kablowej nn 0,4kV dla oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych w m. 

Mosina ul. Czajkowskiego 

Załącznik nr 10c do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 

napowietrznej i kablowej  nn 0,4 kV  dla oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania 

imprez plenerowych w miejscowości Mosina ul. Czajkowskiego. 

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy. 

 

Część nr 5 (Zadanie nr 5): Budowa  linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów oświetlenia  

drogowego w miejscowości  Rogalin, ul. Prezydialna – ETAP  I, polegające w szczególności na 

wykonaniu  następujących robót: 

1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem  1 kpl. oraz zamontować 

zegar  

    astronomiczny, 

2. ułożyć  linię kablową oświetlenia ulicznego, 

3. wykonać montaż  1  słupa  oświetleniowego  stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 7 

m o numerze: 1 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikiem  dwuramiennym  i oprawami LED 

o emitowanej barwie światła  biała - neutralna, 

4. roboty towarzyszące:  



Strona 6 z 39 

 

     1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     2) oznakowanie  robót  w terenie, 

     3) obsługa geodezyjna, 

     4) inwentaryzacja powykonawcza, 

     5) założenie książki obiektu  budowlanego 

Załącznik nr 8 d  do SIWZ -  Przedmiar robót  –   Budowa  linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz 

słupów oświetlenia drogowego w miejscowości  Rogalin, ul. Prezydialna – ETAP  I  

Załącznik nr  9 d  do SIWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  

szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia drogowego –  Budowa  linii kablowej 

energetycznej   oświetlenia drogowego w m.  Rogalin, ul. Prezydialnej 

Załącznik nr  10 d  cz.1  do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV  

kablowej  oraz słupów   oświetlenia  drogowego w m. Rogalin, ul. Prezydialna 

Załącznik nr 10 d  cz.2  do SIWZ -  Plan projektowy Nr rys. 1 - dokumentacja projektowa budowa  

linii  energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów  oświetlenia  drogowego w miejscowości  

Rogalin, ul. Prezydialna 

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy. 

Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych 

dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. 

Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie 

„lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie 

materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych 

nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do 

przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do 

naruszenia przepisów prawa.  

Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów  

  składowych); 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 

- standardów emisyjnych. 

W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie 

rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu 

spełnienia warunku: "równoważności" spoczywa na Wykonawcy.  

3.3. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   : 

Główny kod CPV 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202) ustawie z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm.) i ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem 

polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 
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materiałów stosowanych w budownictwie. 

 

3.4. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5) Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

3.5.Zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności. 

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności  robotnika w zakresie: 
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(Część nr 1) Zadanie nr 1: pozycja 11 - montaż opraw LED oświetlenia drogowego  

na wysięgnikach 

(Część nr 2) Zadanie nr 2: pozycja 12 - montaż opraw LED oświetlenia drogowego 

na wysięgnikach 

(Część nr 3) Zadanie nr 3: pozycja  27 - montaż opraw LED oświetlenia drogowego 

na wysięgnikach 

(Część nr 4) Zadanie nr 4: pozycja 21 - montaż opraw LED oświetlenia 

zewnętrznego na wysięgnikach 

(Część nr 5) Zadanie nr 5: pozycja 27 - montaż opraw LED oświetlenia           

zewnętrznego na wysięgnikach 

2) Wymagania zatrudnienia zostały określone w Załączniku nr 7 - projekt umowy i dotyczą 

w szczególności: 

a. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, 

b. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, 

c. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Maksymalny termin wykonywania zamówienia: 

(Część 1) Zadanie nr 1 - 3 miesiące od daty zawarcia umowy 

(Część 2) Zadanie nr 2 - 3 miesiące od daty zawarcia umowy 

(Część 3) Zadanie nr 3 - 3 miesiące od daty zawarcia umowy 

(Część 4) Zadanie nr 4 - 3 miesiące od daty zawarcia umowy 

(Część 5) Zadanie nr 5 - 3 miesiące od daty zawarcia umowy 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Na podstawie:  

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawcę 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 2017 r. poz. 1508 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 
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn.zm). 

5.2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 

 

5.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

 

5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

 

5.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej: 

- 1 robotę budowlaną o wartości minimum 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych), polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia 

drogowego/ulicznego, 

2) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje na etapie realizacji 

zamówienia:  

- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów  w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i 

przepisów wykonawczych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, 

- doświadczenie zawodowe – wymaga się aby osoba z  powyższymi 

uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała               

min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w w/w specjalności; Zamawiający 

uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień. 

 

Zamawiający, określając powyższe wymogi w zakresie posiadanych uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej wypełniających wytyczne art. 12 ust. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202), dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy nabyli w tych 

państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania 

zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
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uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), 

zwanej dalej „dyrektywą”, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie  z 

zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272) 

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się 

kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli 

takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych 

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej             

(Dz. U z 2018 r. poz. 2272). 

W odniesieniu do osób wyżej opisanych wymagana jest znajomość języka polskiego - 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka 

polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż 

zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.  

Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowane zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

 

5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie  

z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie, następnie 

potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,  

o których mowa w rozdziale 6. 

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.2. winien spełniać co 

najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

5.5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP 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. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. Wykonawca załączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które 

stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ. 
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b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o których mowa w pkt 6.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 6.1 ppkt b) – załącznik 3 do SIWZ. 

6.4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca 

będzie zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, złożyć Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z takich Wykonawców. 

6.6.Zamawiający 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 okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

6.7. W odniesieniu do wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.6. Zamawiający zażąda 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.7.1. wykazu robót budowlanych – załącznik nr 4 - wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty, 

6.7.2. wykazu osób – załącznik nr 5 - skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, 
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kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją 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 dysponowania tymi osobami,   

oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

6.7.3. 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, 

6.7.4. 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 – załącznik nr 5a, 

6.7.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, – załącznik nr 5a. 

6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: 

     w pkt 6.7.3. 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.  

6.9. Dokument o którym mowa w pkt 6.8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 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. 

Postanowienia pkt 6.9 stosuje się odpowiednio. 

6.11. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 

europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 

wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w 

miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 6.7. 

6.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  pkt. 1 i  3 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
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6.13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów 

określonych w pkt. 6.7 ppkt 6.7.3.- 6.7.5. 

6.14. Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.7. ppkt. 

6.7.3-6.7.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1) 

ustawy. 

6.15. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 

przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

7.1.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się: za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

7.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 

a. za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem 

posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany 

w rozdziale I niniejszej Specyfikacji, 

b. za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w rozdziale I 

niniejszej Specyfikacji, 

c. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) 

należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w 

rozdziale I niniejszej Specyfikacji. 

7.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (faks, poczta elektroniczna). 

7.4. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu, poczty elektronicznej oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą 

nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego 

z wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów. 

7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail 

podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z jego treścią. 
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7.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o 

wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

7.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

a) Hanna Woźnikiewicz - tel.618 109-536 – zakres merytoryczny, 

b) Magdalena Rembalska - tel. 611 018-233 – zakres formalny. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM     

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 

tym Zamawiającego. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

10.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

10.5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

10.6. Oferta musi zawierać: 

10.6.1. formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ, 

10.6.2. oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1 SIWZ,  

a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo. 

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

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo 

do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

10.9. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je 

uzyskać w szczególności 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  

2017 r. poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do 

ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

10.10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10.11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów, art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 

zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego 

pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być 

wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym 

uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne 

zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 

razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

10.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 

Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie 

będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

10.13. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

10.14. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być opisane w następujący sposób: 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Oferta – przetarg nieograniczony na: 

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

Nie otwierać przed  ……...2019 r. godz. 12:00. 

Numer sprawy BZP.271…...2019 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

10.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. 
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10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

10.17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 

tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 

10.18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 

otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 

jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

10.20. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty 

wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone 

Wykonawcy. 

10.21. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i 

zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

11.1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 19.07.2019 r. do godz. 11:50 na adres 

zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Urząd Miejski w Mosinie 

Pl. 20 Października 1 

62-050 Mosina 

Pokój nr 107 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19.07.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

zamawiającego pokój nr 110. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

11.5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną 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 te informacje na stronie internetowej. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto na daną część, musi być podana w PLN 

cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT - jeżeli występuje.  

12.2. Cena podana w ofercie na daną część winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

12.3. Cena może być tylko jedna na daną część za oferowany przedmiot zamówienia, nie 

dopuszcza się wariantowości cen.  
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12.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na daną część należy przedstawić w 

„Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

12.5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  

12.6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na daną część należy wyliczyć na 

podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 8 danej części) zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy 

zachowaniu następujących założeń: 

Cena podana w ofercie na daną część winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, 

jak również następujące koszty: projektu BIOZ, ubezpieczenia, wykonania wszelkich 

robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, 

zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia 

placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy) zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, 

wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, 

pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania 

dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 

do niniejszej siwz. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie 

ujęto w odrębnych pozycjach załączonego przedmiaru robót, Wykonawca powinien ująć 

w cenach jednostkowych pozycji opisanych w kosztorysach ofertowych. 

12.7. Przedmiar robót dołączony do SIWZ ma charakter wyłacznie pomocniczy. Przy 

obliczaniu ceny należy kierować się przede wszystkim opisem przedmiotu oraz 

zakresem rzeczowym robót opisanym w SIWZ i jego załącznikach (projektach 

techniczno budowlano wykonawczych dla poszczególnych zakresów robót oraz w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią 

załączniki do SIWZ). 

12.8. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póz. zm.).  

12.9. Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach 

ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez 

konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej 

określenia. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert:  

 

Cena (C) – 60% = 60 pkt  

Okres gwarancji  (G) – 40%= 40 pkt 

 

a) Cena oferty (C) – 60%. 
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W ramach kryterium “Cena oferty”  oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

 

                 Cn 

C =     -------------- x 60 pkt. 

                 Co 

 

Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych 

Co - cena brutto ocenianej oferty 
 

b) Kryterium „Okres gwarancji” (G) – 40 % 

 

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów  

w kryterium termin gwarancji, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów zgodnie poniższymi zapisami: 

Termin gwarancji 36 miesięcy = 0 pkt. 

Termin gwarancji 48 miesięcy = 20 pkt. 

Termin gwarancji 60 miesięcy = 40 pkt. 

Minimalny termin 36 m-cy, maksymalny termin 60 m-cy. Zaoferowany przez wykonawcę 

okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. W sytuacji w 

której wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty – załącznik nr 1 okresu gwarancji, 

Zamawiający do oceny oferty przyjmie najkrótszy możliwy okres gwarancji, tj. 36  miesięcy. 

Ofert z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu 

gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego 

od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy 

maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, przy czym do umowy wpisana zostanie 

gwarancja oferowana. 

Zamawiający zaokrągla wyniki obliczeń matematycznych do dwóch miejsc po przecinku, 

czyli w przypadku cyfry 5 i większej zaokrągla części setne w górę. 

2. Za najkorzystniejszą w zakresie każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta 

Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej specyfikacji warunki oraz 

uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych 

w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G   

gdzie:  

P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena oferty” 

G - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 

 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, podlegać będzie 

badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

w złożonych wcześniej ofertach. 

 

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Miejsce i termin podpisania umowy, w zakresie każdego z zadań, zostaną uzgodnione 

z wyłonionym wykonawcą. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie 

przedłożenie przed podpisaniem umowy: 

- umowy  regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, 

- złożenie oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, 

- przedłożenie przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej OC w wysokości co 

najmniej równowartości umowy brutto zgodnie z § 20 wzoru umowy. 

3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, 

o którym mowa w ust. 2 umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a wniesione 

wadium zostanie zatrzymane. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 7 do 

siwz. 

2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i 

wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta 

okaże się najkorzystniejsza. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

4. Płatności będą dokonywane w terminie określonym w ofercie wykonawcy, przy czym za 

dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich / PLN /. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie 

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z  przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

2.2 W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty  

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 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. 

2.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

2.4 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, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

2.5 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z  przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.   

2.6 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o 
tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.   
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2.7 Na czynności, o których mowa w pkt 2.6, nie przysługuje odwołanie,  
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.   

2.8 Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 
ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 
internetowej. 

2.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.8. i 2.9. 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.   

2.11   Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3 Skarga do sądu 

3.1.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.   

3.1.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

3.1.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z  jej wniesieniem.   

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

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

zamówień publicznych. 

18. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mosinie z siedzibą 

Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina reprezentowany przez Burmistrza Gminy Mosina, 

adres e-mail burmistrz@mosina.pl, tel. 618-109-550; 

18.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy 

Mosina - Cz. III” w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

mailto:burmistrz@mosina.pl
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18.3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.  

18.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP –

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 

udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji; 
18.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 - 8a oraz art. 96 ust. 3 – 3b PZP, 

18.6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI 

PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.  

18.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

18.8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

18.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany; 

18.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 

postepowania dane osobowe, ma prawo: 

f) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w 

sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

g) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników 

h) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy RODO; 
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18.11 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

18.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku 

z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

18.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich PLN. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Kodeksu 

Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

 

20. ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

l.p. Oznaczenie Załącznika  Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych. 

5. Załącznik nr 5 Wykaz osób  

6. Załącznik nr 5 a Oświadczenie 

7. Załącznik nr 6 Informacja - grupa kapitałowa 

8. Załącznik nr 7 Wzór umowy 

9. Załącznik nr 8 Przedmiar robót – zadanie nr 1 

10. Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 

11. Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa – zadanie nr 1 
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12. Załącznik nr 8a Przedmiar robót – zadanie nr 2 

13. Załącznik nr 9a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2 

14. Załącznik nr 10a Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2 

15. Załącznik nr 8b Przedmiar robót – zadanie nr 3 

16. Załącznik nr 9b Specyfikacja techniczna – zadanie nr 3 

17. Załącznik nr 10b Dokumentacja projektowa – zadanie nr 3 

18. Załącznik nr 8c Przedmiar robót – zadanie nr 4 

19. Załącznik nr 9c Specyfikacja techniczna – zadanie nr 4 

20. Załącznik nr 10c Dokumentacja projektowa – zadanie nr 4 

21. Załącznik nr 10d Przedmiar robót – zadanie nr 5 

22. Załącznik nr 10d Specyfikacja techniczna – zadanie nr 5 

23. Załącznik nr 10d Dokumentacja projektowa – zadanie nr 5 

24. Załącznik nr 11 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
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Załącznik nr 1 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

 

……………………………….. 

  (miejsce i data sporządzenia) 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców, 

tel./fax) 

 

OFERTA 

       

Do URZĘDU  MIEJSKIEGO  W  MOSINIE 

Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej  

w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na: 

 

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III”  

(nazwa zamówienia) 

 

My niżej podpisani 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

 

.......................................................................................................................................................  
 (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

 

…………………………………  ………………………………… 
/Telefon/                                    /Fax./ 

…………………………………  ………………………………… 
/e-mail/                                   /Adres strony internetowej/ 

…………………………………  ………………………………… 
/NIP/                                  /Regon / 
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1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę: 

a) Część nr 1 (Zadanie nr 1): Budowa  linii kablowej energetycznej oświetlenia 

drogowego w miejscowości Krosno, ulica  Tylna, Wiosenna –  ETAP II ulica Tylna 

BRUTTO: .....................................,  (w tym podatek VAT ) 

(słownie: ……………………………………………………………………) 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres …….. miesięcy 

(Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy)  

 

b) Część nr 2 (Zadanie nr 2): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów 

oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ul. Olszynkowa, Krótka 

BRUTTO: .....................................,  (w tym podatek VAT ) 

(słownie: ……………………………………………………………………) 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres …….. miesięcy 

(Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy)  

 

c) Część nr 3 (Zadanie nr 3): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia 

drogowego w miejscowości Mosina, ul. Chopina 

BRUTTO: .....................................,  (w tym podatek VAT ) 

(słownie: ……………………………………………………………………) 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres …….. miesięcy 

(Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy)  
 

 

d) Część nr 4 (Zadanie nr 4): Budowa  linii  energetycznej napowietrznej i kablowej  nn 

0,4 kV  dla oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych w 

miejscowości Mosina ul. Czajkowskiego -  ETAP I  budowa linii energetycznej 

napowietrznej 0,4 kV dla  oświetlenia placu zabaw oraz złącza  do zasilania imprez 

plenerowych w Mosinie ul. Czajkowskiego. 

BRUTTO: .....................................,  (w tym podatek VAT ) 

(słownie: ……………………………………………………………………) 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres …….. miesięcy 

(Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy)  
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e) Część nr 5 (Zadanie nr 5): Budowa  linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów 

oświetlenia  drogowego w miejscowości  Rogalin, ul. Prezydialna – ETAP  I 

BRUTTO: .....................................,  (w tym podatek VAT ) 

(słownie: ……………………………………………………………………) 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres …….. miesięcy 

(Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy) 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

3. Informujemy, iż zgodnie z art.  91 ust. 3a ustawy PZP wybór oferty nie będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrócony podatek 

VAT)*. 

*w przypadku jeśli obowiązek podatkowy powstaje u zamawiającego wykonawca wskazuje nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji   

     Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Robotę budowlaną objętą zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy 

udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić) 

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 

z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, 

telefon, osoby uprawnione do reprezentacji) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców informujemy, że 

odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 

8. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP przy realizacji zadania będziemy korzystać z 

pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę zgodnie z wymogiem zawartym 

w SIWZ; 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, iż  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 

12. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia.  
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14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

15. W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy  

o numerze …………………………………………………………………………………………... 

prowadzony w banku ……………………………………………………………………………… 

 

16. Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

17. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

        Tak                                       Nie 

        (właściwe zaznaczyć) 

 

 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

19. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) ......................................................................................................................................................... 

(2) ......................................................................................................................................................... 

(3) ......................................................................................................................................................... 

 

*niepotrzebne skreślić    

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia …………………………… 

 

                                                                   ………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 
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Załącznik nr 2  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie 

             Pl. 20 Października 1 

             62-050 Mosina 

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………….          

……………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III”  

 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, 

jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 

w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), że: 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

                                                
………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH  INNYCH 

PODMIOTÓW 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………...……………………………………………

………………………………………………………………….……………………………… 

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 (miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 
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Załącznik nr 3  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie 

             Pl. 20 Października 1 

             62-050 Mosina 

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………….          

……………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA: 

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III”  

 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy: 

1. oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

2. 1. oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

……………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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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 lub 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: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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. 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 

 

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. 
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(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

 

………………………………… 
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie 

lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), że 

wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 

Lp.  

Rodzaj robót budowlanych 

Wartość robót 

budowlanych 

 

Data wykonania robót 

budowlanych 

Miejsce wykonania 

robót budowlanych i 

podmiot, na rzecz 

którego roboty 

wykonano 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

Uwaga ! 

1. Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót  

o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o 

których mowa w rozdziale 5 pkt 5.2.4 ppkt 1). 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

 

………………………………, dnia ……………………… 

 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019        Załącznik nr 5 

 

………………………………… 
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), że do realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego skierowane będą następujące osoby: 

LP 

 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe/doświadczenie 

(data uzyskania uprawnień) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja  

o podstawie dysponowania 

tymi osobami* 

1. 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych  

data uzyskania uprawnień: 

……………………………… 

Kierownik 

budowy 

 

* wpisać podstawę dysponowania np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o współpracy, umowa 

cywilnoprawna, dysponowanie na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – czyli osobami innych podmiotów. Jeżeli wykonawca będzie polegał 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 

       (podpis) 
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Załącznik nr 5 a 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

…………………………………… 

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 

Oświadczenie  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

 „Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

 Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy: 

1. oświadczam(y), że nie  wydano wobec mnie(nas) prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

2. oświadczam(y), że nie  orzeczono wobec mnie(nas)  tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

………………………………, dnia ……………………… 

 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 
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Załącznik nr 6 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

 

…………………………………… 
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST. 1 PKT. 23 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 

ja(my) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy 

 * oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

* oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, 

które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

*oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych, z poniżej wymienionymi wykonawcami, którzy 

złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

1   

2   

3   

*Uwaga – Niepotrzebne skreślić 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 (podpis) 

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 

kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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Załącznik nr 6 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZP.271.25.2019 

 

 ZOBOWIĄZANIE 

 do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia 

  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

„Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. III” 
 

Ja, niżej podpisany ……………………….……………..…………………..…………….  

                                         (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

…………………………….………………………………….……………………….……… 

                                          (nazwa i adres  Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności 

finansowe lub ekonomiczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                           (nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

 

 

Ponadto oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :  

…………………………………………………………………………………………………. 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………. 

d) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:  

…………………………………………………………………………………………………. 

e) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych (w odniesieniu do warunków dotyczących 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane): 

 

……………………………………………………………………………………. ……………. 

 

 

 

…………………………………………..   …….…………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

do dyspozycji zasoby) 

 


