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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Wiśniowa 
38-124 Wiśniowa 150  
REGON: 690582217 
NIP: 8191565070 
Nr tel. 17-2775063 
Nr fax. 17-2775901 
e-mail: przetargi@wisniowa.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem 
271.1.11.2017.PB Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 
powinien powoływać się na ten znak. 

2.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w. ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 933,1132). 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w gminie 

Wiśniowa, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. 
Zamówienie obejmuje m.in.: 

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewodna Folwark ; 
Do wykonania punkty od 2/3/4/WO  do 5/3/4/WO 

- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW nr 988 
(Babica – Warzyce) w miejscowości Kalembina w km od 23+146 do 23+ 
178 strona lewa; 
Do wykonania całość zadania 

- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW nr 988 
(Babica – Warzyce) w miejscowości Wiśniowa Lecznica od 36+550 do 
36+748 strona lewa; 
Do wykonania całość zadania 

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa – Wąwóz; 
Do wykonania punkty od 12/WO do 20/WO 

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa SKR-UG;  
Do wykonania punkty  
L1/2/WO,   
L1/3/WO,  
od L1/1/WO do L10/1/WO 
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- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa. 
Do wykonania punkty  
od L1/3/WO do L3/3/WO,  
od L1/1/WO do L3/1/WO 
od L1/2/WO do L2/2/WO 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla 
przedmiotu zamówienia:  
45000000 – 7 Roboty budowlane 
45311000 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

3.3. Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres robót budowlanych objętych 
zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające 
się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w 
szczególności koszt transportu, montażu i rozruchu urządzeń, koszt prac 
przygotowawczych, koszt koniecznych zabezpieczeń, wszelkich uzgodnień i 
odbiorów. 

3.4. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
dostarcza Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać wymagane prawem 
atesty i certyfikaty.  

3.5. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub 
urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i 
urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji 
przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych 
rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego 
producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie 
wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków 
towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom 
wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, 
minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z 
zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. 
Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do 
dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego Podstawą wyceny ma być przedmiar robót. 

 
4. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopad 2017 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 



Strona 5 z 23 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
c) zdolności technicznej lub zawodowej 

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 
5.3.2 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ. 
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 

o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej jedno zadanie tożsame z przedmiotem 
zamówienia, tj. polegające na budowie/przebudowie oświetlenia 
ulicznego lub budowie/przebudowie linii energetycznych  o wartości 
nie mniejszej niż 30 tys. PLN brutto. 

 Uwaga:  

- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć 
doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót; 

- przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną ( wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę 
cywilnoprawną; 

- wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN 
wg średniego kursu NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs 
przeliczeniowy. 

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
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ekonomiczna, 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 Pzp. 

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub 
sytuację finansową, lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 
5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. 

5.3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

5.4 Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, 

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
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o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. 
poz. 60 i 1051); 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 
czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać 
mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne 
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

5.5 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik 
nr 2 i 3 do  SIWZ.  
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

 
6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, 
kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 
średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na 
karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

2) 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 
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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; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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; 

4) 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 Pzp; 

5) 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; 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 5 i 6 Pzp; 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej 
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. 
SIWZ:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 
Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu. 

6.9. 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 6.7. SIWZ, 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. Przepis pkt 6.8. SIWZ 
stosuje się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 
1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
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lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 
dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 
1-9 SIWZ. 

6.16. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

6.17. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu 
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez 
żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., 
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W 
takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje 
przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 
22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 

 
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane 

usługi/dostawy/roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających, że oferowane usługi/dostawy/roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
 

8.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1,  stanowi Załącznik nr 2 i 3 do 
SIWZ. 

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. 8.1. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

8.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia z postępowania, 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 2017r. poz. 570). 

8.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm Podwykonawców. 

8.8. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu,  spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 
będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o 
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 6.5. SIWZ ) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz 
form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
- dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
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samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty.  

8.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
6.5. SIWZ) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.10. SIWZ Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w 
pkt 8.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.  

8.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 
formie elektronicznej. 

8.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości. 

8.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  

8.19. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.20. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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8.21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 Pzp. 

8.22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1219). 

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) Śliwka Łukasz – tel. 17 2775063 wew. 37, e-mail: 

lukasz.sliwka@wisniowa.pl (sprawy związane z przedmiotem zamówienia). 
 
10. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
11. Termin związania ofertą. 
 
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 
Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 
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12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

 

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający 
nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy.   
12.7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 

pełnomocnictwo. 
12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - 
poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, 
z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 
zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było 
zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca.  
12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 
Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Gmina Wiśniowa 
38-124 Wiśniowa 150 
 
Przetarg nieograniczony znak 272.1.10.2017.PB 
 

„Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa” 
 

Nie otwierać przed 20.09.2017 r., godz. 10:10 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę.  

12.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 
ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym znak 
272.1.10.2017.PB „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa”. Nie 
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis 
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

12.16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 
ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 
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Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która 
musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu znak 272.1.10.2017.PB 
„Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa” 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz 
podpis Wykonawcy. 

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 
- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm Podwykonawców. 
 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  
Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok. Nr 2 - sekretariat do 
dnia 20.09.2017 r. do godz. 10:00 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2017  r. o godz. 10:10 w 
siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150, 
pokój nr 18. 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona 
oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz 
terminem jej złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę 
napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana 
słownie.  

13.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
13.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

14.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, 
stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ, na podstawie cen jednostkowych dla 
poszczególnych elementów zamówienia określonych w załączonych 
przedmiarach robót. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty oraz 
naliczony podatek VAT.  

14.2. Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz 
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dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot 
zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności koszt 
prac przygotowawczych, koszt koniecznych zabezpieczeń, ubezpieczenia 
budowy, koszt organizacji placu budowy, koszt zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia, koszt odbioru skrzyżowań z infrastrukturą obcą, koszt projektu 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp. 

14.3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

walucie PLN. 
14.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  
14.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość 
bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp 
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

14.7. Niezłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą informacji o której mowa w pkt. 
14.6 będzie oznaczało, że obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego nie 
powstaje. 
 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

15.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu.  

15.2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

15.3 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych 
kryteriów oceny ofert: 

 
a) cena (KC) – liczona według wzoru: 

pktKC 60
 C

 C

B

N
´=  

gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium oferowana cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  
CB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
waga kryterium = 60% 

 

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ocenianym kryterium  
oferowana cena wynosi  60 pkt i otrzymuje ją oferta z najniższą oferowaną 
ceną, 

- pozostałe oferty otrzymają punktację wyliczona wg ww. wzoru. 
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b) oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady (KGR),  
  

- minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za 
wady, liczony w pełnych miesiącach, nie podlegający punktacji wynosi 36 
miesięcy - oferta z 36 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmia za wady 
uzyskuje 0 pkt.; 

- maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi za wady podlegająca 
punktacji wynosi 24 miesiące (liczony w pełnych miesiącach), przy czym 
maksymalny łączny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy; 

- oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmią za wady tj.: 36 miesiące 
wymagane przez Zamawiającego i 24 miesiące podlegające ocenie 
(zaoferowane przez Wykonawcę) otrzyma 40 pkt.; 

- oferta z proponowanym okresem gwarancji i rękojmia za wady ponad 60 
miesięcy będzie oceniana jako oferta z 60-cio miesięcznym okresem gwarancji 
i rękojmi; 

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ocenianym kryterium 
gwarancja i rękojmia  wynosi  40 pkt i otrzymuje ją oferta o najdłuższym 
deklarowanym okresem gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punktacje 
wyliczoną wg wzoru: 

pktKGR 40
 36- GR

  36 - GR

N

B
´=  

gdzie: 
KGR - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium Gwarancja i 
Rękojmia 
GRN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, spośród wszystkich ofert nie 
podlegających odrzuceniu  
GRB – okres gwarancji w ofercie badanej  
36 – minimalny okres gwarancji nie podlegający punktacji.  
waga kryterium = 40% 

 
15.4 Łączna ilość punktów każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie 

wyliczona wg wzoru 
                                                         P = KC + KGR  

gdzie: 
P – punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz 

gwarancji i rękojmi za wady 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium oferowana cena 
KGR - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium okres gwarancji 

i rękojmi za wady 
  

- maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 
100 pkt; 

- zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku 
(zgodnie z zasadami matematycznymi). 

15.5 Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
15.6 Wyliczona zgodnie z punktem 15.3 wartość punktowa kryteriów stanowić 

będzie podstawę do porównania i oceny ofert. 
15.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w wyniku 

porównania uzyska największą liczbę punktów. Oferty zostaną ocenione wg 
ww. kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielenie. 
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16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, będącego 
przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca, którego ofertę wybrano, 
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, 
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich 

uprawnień  kierownika budowy, 
d)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnego 

zaświadczenia członkostwa samorządu zawodowego kierownika budowy, 
e) szczegółowy kosztorys ofertowy. 

 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
Pzp. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

19.4. 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. 

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

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od 
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dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez 
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do 
której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. 

W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 
 
20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 
a) Część I – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewodna Folwark; 
b) Część II - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW nr 988 

(Babica – Warzyce) w miejscowości Kalembina w km od 23+146 do 23+ 178 
strona lewa; 

c) Część III - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW nr 988 
(Babica – Warzyce) w miejscowości Wiśniowa Lecznica od 36+550 do 36+748 
strona lewa; 

d) Część IV - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa – Wąwóz; 
e) Część V- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa SKR-UG; 
f) Część VI - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa. 
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21. Informacja dotycząca maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi 
Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje 
zawarcie umowy ramowej.   

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 Pzp. 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie opisanym 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.  
Ewentualne zamówienie będzie polegać na wykonaniu robót budowlanych w 
zakresie objętym dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej 
SIWZ, a nie będących przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie 
udzielone dotychczasowemu Wykonawcy danej części zamówienia. Ponadto 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa  art. 67 ust. 1 
pkt 6 Pzp polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości: 

- Wiśniowa (Balice) – wykonawca I części zamówienia; 

- Kozłówek (Podlas Cyranówka) – wykonawca II części zamówienia; 

- Kozłówek – Markuszowa (Skład) – Wykonawca III części zamówienia; 

- Kozłówek (Troska) – wykonawca IV części zamówienia; 

- Markuszowa (Rędziny) – wykonawca V  części zamówienia. 
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jako opis przedmiotu 
zamówienia dokumentacje techniczne dotyczące odcinków oświetlenia które 
mogą być realizowane w  trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 
Wszystkie ewentualne zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 
zostaną udzielone na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

   
23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami 
oceny.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w 
walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być 
przedstawione przez Wykonawcę w walucie polskiej. 
 

25. Adres strony internetowej Zamawiającego. 
 

www.wisniowa.pl  
 

26. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 
  
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

28. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 
 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z 
późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz 
sankcji z tytułu spełnienia tych wymagań, 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 zawarte są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca albo Podwykonawca, przez cały okres 
realizacji zamówienia, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 
świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do 
realizacji zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników 
administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w 
przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

29. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
 

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
 

30. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia 

 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych części zamówienia (art. 36 a ust.2 Pzp). 
 

31. Informacja dotycząca ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w sprawie zamówienia na roboty budowlane. 
 

Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia. 
 

32. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 
 
Nie dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

33. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 7 do SIWZ. 
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34. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert. 

 
34.1 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert 

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

34.2 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 34.1, uchyla się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
35. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania. 
4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 Pzp. 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a 
Pzp. 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych. 
7) Załącznik nr 7  do SIWZ - Wzór umowy. 
8) Załącznik nr 8 – Przedmiar robót. 
9) Załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna. 

 
 

 


