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§ 1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik  

tel.: (029) 59 29 260, faks: (029) 59 29 285  

NIP 762 19 01 370, REGON 550668108 

 

§ 2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 tekst 
jednolity) zwana dalej „ustawą Pzp”. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust. 
1, art. 24aa oraz art. 39-46 Pzp, kategoria – roboty budowlane. 
 

§ 3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia ulicznego w 

Gminie Rząśnik zgodnie z poniższym schematem: 

1) Uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego w kierunku Trzeciego Pola w miejscowości 

Dąbrowa, 

2) Montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo, 

3) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo, 

4) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz zamontowanie nowych opraw oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Nowy Lubiel, 

5) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nury, 

6) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochudno, 

7) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny, 

8) Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóźno, 

9) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielątki, 

10) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła w technologii LED i uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielątki Folwark, 

11) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Polewna, 

12) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Folwark, 

13) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła w technologii LED w miejscowości 

Wólka Przekory, 

14) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek. 

3.2 Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą.  

3.3 Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do 

nieruchomości przyległych do działek, na których realizowana jest inwestycja.  

3.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

3.5 Wykonawca wyłoniony w powyższym przetargu przed zawarciem umowy na poszczególne części 

lub część będzie zobligowany do sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

3.6 Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w 

opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych 

parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim 

certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 

3.7  Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia 

w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów 

równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod 

względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez 

Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych  

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów 

równoważnych, zgodnie z SIWZ. 
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3.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarach robót 

stanowiących załącznik do SIWZ. 
1) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 200,00 metrów) na projektowanych stanowiskach 

słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (2,00 sztuki) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Dąbrowa (na odcinku od działki ew. nr 658/1 do 

działki ewidencyjnej nr 642) gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

2) Montaż oprawy oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w 

technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (1,00 sztuka) i niezbędnym 

osprzętem w miejscowości Janowo (przy istniejącym przystanku autobusowym) gmina 

Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

3) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 250,00 metrów) na projektowanych 

stanowiskach słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego 

napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA 

LED M 54 W (4,00 sztuki) i niezbędnym osprzętem w miejscowości Józefowo 

(wzdłuż drogi gminnej - działka ewidencyjna nr 1) gmina Rząśnik, powiat 

wyszkowski, województwo mazowieckie 

4) Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła rtęciowym oraz sodowym na oprawy oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV 

ze źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (4,00 sztuki) 

i niezbędnym osprzętem w miejscowości Nowy Lubiel gm. Rząśnik, pow. wyszkowski, woj. 

mazowieckie 

5) Montaż opraw oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w 

technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (3,00 sztuki) i niezbędnym 

osprzętem na istniejących stanowiskach słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej 

oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV w miejscowości Nury gmina Rząśnik, powiat 

wyszkowski, województwo mazowieckie 

6) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 325,00 metrów) na projektowanych stanowiskach 

słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (3,00 sztuki) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Ochudno (na odcinku od budynku nr 75 do działki 

ewidencyjnej nr 129/1) gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, woj. Mazowieckie 

7) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 250,00 metrów) na projektowanych stanowiskach 

słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (3,00 sztuki) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Osiny (wzdłuż drogi gminnej - działka ewidencyjna 

nr 74) gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

8) W miejscowości Rogóźno gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie: 

a) Montaż opraw oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła 

w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (5,00 sztuk) i 

niezbędnym osprzętem na istniejących stanowiskach słupowych 

elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV, 

b) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 105,00 metrów) na 

istniejących stanowiskach słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej 

niskiego napięcia 0,40 kV wraz z montażem oprawy oświetlenia ulicznego 
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niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W 

typu TIARA LED M 54 W (1,00 sztuka) i niezbędnym osprzętem, 

c) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 140,00 metrów) na 

projektowanych stanowiskach słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej 

oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w technologii LED o 

mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (2,00 sztuki) i niezbędnym osprzętem w 

miejscowości Rogóźno (na odcinku od działki ew. nr 124 do działki ewidenc. nr 

122/2) . 
9) Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła sodowym na oprawy oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (8,00 sztuk) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Wielątki (na odcinku od budynku nr 11 do budynku 

nr 24) gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie 

10) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 55,00 metrów) na projektowanym stanowisku 

słupowym elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem oprawy oświetlenia ulicznego niskiego nap. 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (1,00 sztuka) i 

niezbędnym osprzętem (przy budynku nr 26) oraz wymiana istniejących opraw oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła rtęciowym i sodowym na oprawy 

oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w technologii LED o 

mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (4,00 sztuki) i niezbędnym osprzętem w miejsc. 

Wielątki Folwark gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

11) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 55,00 metrów) na projektowanym stanowisku 

słupowym elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem oprawy oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze 

źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (1,00 sztuka) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Wola Polewna (przy budynku nr 11) gmina Rząśnik, 

powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

12) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 240,00 metrów) na projektowanych 

stanowiskach słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego 

napięcia 0,23 kV ze źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA 

LED M 54 W (4,00 sztuki) i niezbędnym osprzętem w miejscowości Wólka Folwark 

(na odcinku od działki ewid. nr 87 do działki ewidencyjnej nr 70) gmina Rząśnik, 

powiat wyszkowski, woj. mazowieckie 

13) Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła rtęciowym i sodowym na oprawy oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze 

źródłem światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (4,00 sztuki) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Wólka Przekory gmina Rząśnik, powiat 

wyszkowski, woj. Mazowieckie 

14) Wybudowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 0,23 kV (o długości około 145,00 metrów) na projektowanych stanowiskach 

słupowych elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

0,23 kV wraz z montażem opraw ośw. ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV ze źródłem 

światła w technologii LED o mocy 54 W typu TIARA LED M 54 W (2,00 sztuki) i 

niezbędnym osprzętem w miejscowości Wólka Wojciechówek ul. Brzozowa gmina Rząśnik, 

powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

3.9 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji zadania – 

przed, w trakcie i po zakończeniu robot i przekazaniu Zamawiającemu w wersji elektronicznej  



str. 5 

 

3.10 Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zawiera dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.  

3.11 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót lub innych załącznikach do SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do 

niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, oznacza to, że Zamawiający 

zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez 

zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z 

art. 30 ust. 5 w.w ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opinii 

producenta, itp. –czyli opisów , które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą 

potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 

§ 4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2020 r. 
 

§ 5.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4) i 8) 

zgodnie z poniższymi zapisami: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania;  
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

 
5.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia. 

5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

jeżeli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych). (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że co 

najmniej jeden z nich spełnia samodzielnie ten warunek). 

5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył, co najmniej:  

- sieć oświetlenia ulicznego w terenie miejskim, o łącznej długości 1 km  

Ocena warunku według: - oświadczenia wykonawcy - załącznika nr 3 - Wykaz robót wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 

należycie, 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 były wykonywane, 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów  – inne dokumenty. 

b) Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

 kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i 

instalacji elektrycznej 

 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej, wpisana na listę członków 

izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 

07.07.1994r. (Dz.U z 2019 r poz. 1186) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji oraz pracowników 

wykonujących prace związane z robotami na sieci elektrycznej minimum 2 osoby 

posiadających zaświadczenie kwalifikacyjne „E”.  

Ocena warunku według: - załącznika nr 4 - Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia.  

Osoby na stanowiskach wymienionych powyżej mogą być obywatelami państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r, w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe 

organy w Polsce.  

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę oświadczeń.  

c) Wykonawca dysponuje niżej wymienionym sprzętem:  

koparka – 1 szt.,  

dźwig do 20 t – 1 szt. 

d) W sytuacji gdy Wykonawca , zgodnie z art. 22a ustawy Pzp w zakresie warunków 

określonych w niniejszej SIWZ polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając – załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca realizować będzie zamówienie przy udziale 

Podwykonawców, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – 

wg wzoru załącznika 5. 

5.2.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11  

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 - tekst jednolity).  

- prace związane z robotami na sieci elektrycznej minimum 2 osoby.  

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby 

na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 

tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

spełniającej powyższe wymagania.  

Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do 

złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób 

przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy,  

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego powyżej w pkt 4 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040) w wysokości 1.000 zł za każdy 

przypadek.  

 

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:  

Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców ofertach. 

 
1 Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 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 
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Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału i niepodleganie wykluczeniu  

w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym 

etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po przeprowadzonej analizie złożonych 

ofert .  

5.3.2. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 

5.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 

przepisy art. 25 ust 6 ustawy Pzp. 
 

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ INNYCH 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

6.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5 ust. 

5.2.3 SIWZ: 

a) wykaz sprzętu jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 6 do SIWZ, 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat 

wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 5 do SIWZ 

6.1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5 ust. 5.2.3 SIWZ 

6.1.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6.1.2, jeżeli zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6.1.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 6.1.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.1.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

ust. 6.1.2, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

6.2.1. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 

wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.2.2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych poniżej: 

a) 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega  z opłacaniem podatków, wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie  

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  ZUS lub KRUS albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie                    

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

- w ust. 6.2.3. lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

- w ust. 6.2.3. lit b i c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.5. 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 

tiret drugim, 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, wystawionym nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 6.2.3 lit a, b i c jeżeli zamawiający posiada 
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oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6.2.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w w ust. 6.2.3 lit a, b i c w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.2.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 

6.2.3 lit a, b i c, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.3.  Zasoby innych podmiotów: 

6.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w  szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. ustawy. 

6.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6.3.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda  załączenia do oferty 

dokumentów, które określają w szczególności: 
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

6.4 Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

▪ wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
▪ dokument potwierdzający wniesienie wadium 

 
 

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 
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7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje Zamawiający i 

 Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencja powinna być 

 opatrzona numerem sprawy. 
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu 

 lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

 przed  upływem terminu na ich złożenie. 
7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą 

 elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7.4 W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz 

 inne informacje będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za 

 pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów. 
7.5 Forma pisemna – jako jedyna dopuszczalna – zastrzeżona jest dla: 

- złożenia oferty wraz z załącznikami, 
- złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 SIWZ, 
- zmiany lub wycofania oferty. 

7.6 Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż w terminach wskazanych 

 w art. 38 ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

 Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

 terminu składania ofert. 
7.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym  mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić  wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu 

składania ofert  nie  wpływa na bieg ww. terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.8 Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

 przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 
7.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić  treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią SIWZ. 

 Jednocześnie treść modyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano 

 SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wprowadzone zmiany 

 są wiążące dla Wykonawców, tzn. wszelkie zmiany SIWZ dokonane  przez Zamawiającego oraz 

 zmiany powstałe w wyniku udzielonych wyjaśnień do zadanych w postępowaniu pytań, winny 

 być przez Wykonawcę uwzględnione w składanej ofercie. 
7.10 Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 800 do 1600  

    w  dni robocze. 
7.11 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 Paweł Abramczyk  
7.12 Korespondencję do Zamawiającego  należy kierować: 

− pisemnie na adres: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, 
− drogą elektroniczną na adres: przetargi@rzasnik.pl 

7.13 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 
wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

§ 8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych).  
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: 

b) poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

mailto:przetargi@rzasnik.pl
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8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku 

 Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Rząśnik   nr konta: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003  

 z dopiskiem ,,wadium” i tytułem postępowania. 
8.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 
8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć 

 kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty 

 w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez 

 dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku 

 niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.  
8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty 

 te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 
1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), 

poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,  
3)  kwotę wadium,  
4)  termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,  
5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:  
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o  których mowa w art. 

25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 
b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 6 SIWZ. 
8.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 
8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 

ustawy. 

§ 9.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1 Termin związania ofertą  30 dni od terminu składania . 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem  terminu  związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony 

okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 
9.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  2, nie powoduje utraty wadium. 
9.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
9.5 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

10.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

10.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 
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10.5 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku 
niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

10.6 Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                            
z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

10.7 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.8 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 

10.9 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób                          
i parafowane przez osoby uprawnione. 

10.10 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

10.10.1 formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

10.10.2 oświadczenia   i   dokumenty   potwierdzające   spełnianie   warunków udziału w 
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w § 6 SIWZ. 

10.11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
 ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
 reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
 zawarcia umowy. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty 

następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

10.13 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub 
wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana nr ................. ". 
 

10.14 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania  Wykonawcy 
(jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

10.15 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" 

lub „WYCOFANIE" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po 
weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania 
oferty: 

10.15.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 

10.15.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sposób 
wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, 
natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 

§ 11. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ 

WYSŁANE ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE 

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane: 
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Nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

„Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Gminie Rząśnik” 

„Nie otwierać przed dniem 15.09.2020 r. do godz. 0945" 

 
11.2 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,  

w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 roku do godz. 0930. 
11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
- złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
- złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu, 
- złożenie oferty nieopisanej  w sposób określony w pkt.  11.1  - uniemożliwiający identyfikację 

oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
11.4 Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp . 
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 w dniu 15.09.2020 roku  

o godz. 0945. 

§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu 

Ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

12.2 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej. 

12.3 Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 
12.3.1 oczywiste omyłki pisarskie; 
12.3.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 
12.3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
12.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego (w formie dodatkowego pisemnego oświadczenia składanego 
wyłącznie w sytuacji powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Nie 

złożenie ww. oświadczenia oznaczać będzie, że oferta Wykonawcy nie prowadzi do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
 

§ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

13.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium:   

a) cena – 60 % 

b) gwarancja ponad wymagane minimum – 40 %. 

 

13.2 Liczba punktów w kryterium – cena 60% zostanie obliczona wg wzoru: 

 

           cena oferty najniższej 

liczba punktów badanej oferty   = ------------------------------------    x 60 

               cena oferty badanej 

 

13.3 Gwarancja ponad wymagane minimum.  
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Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 36 miesięcy - 3 lata i nie dłuższym 

niż 60 miesięcy - 5 lat) = 40 punktów.  

Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 

wymaganego maksimum, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy 

zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.  

Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku;  

                                                                   okres gwarancji oferty badanej 

 liczba punktów badanej oferty   = -------------------------------------------------------- x 40  

                                                            oferta z najdłuższym okresem gwarancji 

Ostateczny ranking ofert przeprowadzony według wzoru A+B. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie 

PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru 
 

§ 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

14.1 Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Pzp. 
14.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1 zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 

pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 
14.3 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w § 15 SIWZ (jeśli dotyczy). 
14.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5 dni ), jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
- została złożona tylko 1 oferta, 
- jeżeli w postępowaniu upłynął termin na wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 
14.6 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 

umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli dotyczy), 

Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na  5% zaoferowanej w ofercie ceny 

brutto. 
15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15.3 Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
15.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Rząśnik nr konta: 75 8931 0003 

0200 0172 2025 0003 . 
15.5 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
15.6 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 
15.7 Zamawiający zwróci  zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
16.1 Środki ochrony pranej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w 

art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania  

o udzielenie zamówienia, 
3) wykluczenia odwołującego , 
4) odrzucenia oferty odwołującego, 
5) opisu przedmiotu zamówienia, 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

16.3 Odwołanie wnosi się  do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci  elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
16.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
16.5 Odwołanie wobec treści ogłoszeni,  a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w terminie 5 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
16.6 Odwołanie wobec innych czynności – w terminie 5 dni- od dnia w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 
16.7 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 oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli 

zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
16.8 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy. 
16.9 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, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
16.10 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. 
16.11 Szczegóły określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych  – Środki ochrony prawnej. 
 

§ 17. INFORMACJE KOŃCOWE 
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17.1 Zamawiający: 
- nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
- nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

- nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

- przewiduje określanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
- nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
- nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się 

nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza 

składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach. 

17.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały 

określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:  

a) zmiany zasad finansowania zamówienia,  

b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób 

trzecich., 

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 

VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,  

d) zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest 

korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.  

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:  

a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku 

pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby 

wskazane w umowie;  

b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod 

warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

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

udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę;  

c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej 

interpretacji;  
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d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 

specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

e) wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację wykonania zamówienia;  

Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

spowodowanych działaniem siły wyższej.  

17.3 W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca lub podwykonawca: 

1) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 2 osoby wykonujące 

bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia polegające na 

wykonywaniu robót, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogu, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. h 

umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
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spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

17.4. „RODO” - 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”,  Zamawiający informuje, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3,                    

07-205 Rząśnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik. 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”;   
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

§ 18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej – złożone zgodnie  

z zasadami określonymi w § 6 ust. 6.2.2 SIWZ 
Załącznik Nr 5 Wykaz robót – złożony zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 6.1.2 SIWZ 
Załącznik Nr 6 Wykaz potencjału technicznego 
Załącznik Nr 7 Wzór umowy 
Załącznik Nr 8 Przedmiary robót 

Załącznik Nr 9 Wykaz osób 



str. 20 

 

Załącznik Nr 10 Formularz potwierdzenia zawarcia umowy o pracę 

Załącznik Nr 11 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia 

 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści § 10 niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 

 


