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Gmina Żarów 
ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów
tel. 074-85-80-591    
fax 074-85-80-778

zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych,  tekst 

jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późn. zm. na zadanie pn.:

„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu w trybie przetar-
gu nieograniczonego prowadzanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej w skró-
cie uPzp  oraz postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej  „SIWZ”. 
 

SIWZ  dotycząca  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, na zadanie pn.:

„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

……………………………………………………………
Zatwierdzam:

BURMISTRZ
GMINY ŻARÓW

Sporządziła: ..................................................................
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Część I. Instrukcja dla Wykonawców
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Żarów 
ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów
tel. 074-85-80-591    
fax 074-85-80-778

REGON: 
NIP :  884-23-65-232

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze  zamówienie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  –  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zwanej w dalszej części Instrukcji 

dla Wykonawców „Ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

3.1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1.1 Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) naprawa i remont bieżący istniejących elementów sieci oświetlenia drogowego bez potrzeby 
ich wymiany;

b) naprawa i remont bieżący istniejących elementów sieci oświetlenia drogowego z wymianą na 
nowe;

c) całkowity bądź częściowy remont sieci z wymianą na nowe elementy;
d) montaż nowych elementów sieci oświetlenia drogowego;
e) demontaż starych elementów sieci oświetlenia drogowego.

CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

4. Informacja o ofertach częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Ustawy.

6. Informacja dotycząca ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. 
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8. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tych 
warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione 

w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

8.1  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  działalności  lub  czynności,  w  zakresie  objętym 

niniejszym zamówieniem;

8.2    Posiadania  wiedzy i doświadczenia, a w szczególności: 

 wykonali  należycie  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem  niniejszego    

 postępowania,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  

 co  najmniej  jedno  zamówienie  o  podobnej  złożoności  i  wartości,  jak  w niniejszym  

 zamówieniu;  Zamawiający  za  podobne  będzie  rozumiał  takie  których  przedmiotem  było  

    wykonanie:

- „usługi o podobnej złożoności” rozumie usługi dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego,

- „usługi o podobnej wartości” rozumie usługi  o wartości nie mniejszej niż 50.000,00  zł brutto 

(słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych); w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający 

dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski na dzień otwarcia ofert,

 8.3 Dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania    

zamówienia 

Zamawiający,  na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawcę  dokumentów,  dokona  oceny  spełniania 

warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie  spełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem  Wykonawcy  z 

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków.

8.4   Zamawiający wykluczy z postępowania:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli  układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku 

upadłego;

4



3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie, 

odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 

właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 

przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub

5) spółki  jawne,  których wspólnika prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 

przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 

środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 

przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 

przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 

przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 

popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego;
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9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na  podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w 

ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór sta-

nowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

9.1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wy-

konawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane pra-

wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca-

łości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,

9.1.3. Aktualne  zaświadczenie  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające,  że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewi-

dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-

manie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 mie-

siące przed upływem terminu składania ofert,

9.1.4. Dla osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia- uprawnienia do eksploatacji urzą-

dzeń elektrycznych  do 1 kV. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

9.1.5. Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wsz-

częcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działal-

ności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom sta-

nowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

9.1.6.  Opinie dotyczące jakości wykonanych usług wystawione przez zamawiających te usługi.

9.1.7.  Wypełniony druk kosztów wykonania poszczególnych elementów zamówienia (załącznik nr 5
           do SIWZ).

9.1.8.  Wykaz  podstawowego  sprzętu  przewidzianego  do  wykonania  zamówienia,  z  podaniem  źródeł  
pozyskania  (druk stanowi  załącznik  nr  6  do  SIWZ)  –  wykonawca  powinien  mieć  dostęp  
(wynajem,  dzierżawa,  leasing lub inny sposób) do co najmniej  dwóch w pełni  sprawnych  
jednostek sprzętu: podnośnik koszowy, samochód osobowo – dostawczy.

9.2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od cha-

rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawia-

jącemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Oferta musi zawierać:
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l.p Nazwa (rodzaj dokumentu)

1 Wypełniony formularz oferty przetargowej
 wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ  

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania.

 wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ  
 załącznik nr 1 do oferty przetargowej  

3 Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego, 
potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenie,  że  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.

 załącznik nr 2 do oferty przetargowej   

4 Aktualne  zaświadczenie  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
zaświadczenie  że  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.

 załącznik nr 3 do oferty przetargowej  

5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Dla osób 
wskazanych do realizacji zamówienia należy załączyć uprawnienia do eksploatacji 
urządzeń elektrycznych do 1 kV

 wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  
 Załącznik nr 4 do oferty przetargowej  

6 Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego 
zamówienia wraz z opiniami/ referencjami dotyczącymi ich jakości wystawionymi 
przez zamawiających te usługi.

 wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
 załącznik nr 5 do oferty przetargowej  

7 Wypełniony druk kosztów wykonania poszczególnych elementów zamówienia.
 załącznik nr 5 do SIWZ  
 załącznik nr 6 do oferty przetargowej  

8 Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, z 
podaniem źródeł pozyskania

 druk stanowi załącznik nr 6 do SIWZ  
 załącznik nr 7 do oferty przetargowej  

9 Podpisany Projekt umowy 
 Załącznik nr 7 do SIWZ  
 Załącznik nr 8 do oferty przetargowej  
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9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2., 9.1.3. składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpo-

wiednio, że:

9.2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.2. Nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na 

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

wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt. 9.2., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem 

sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 

odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub 

miejsce  zamieszkania.  Dokument  powinien  być  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Zamawiający  wymaga  w  stosunku  do  podmiotów  (partnerów)  ubiegających  się  wspólnie  o 

udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:

9.3.1. Każdy z  podmiotów oddzielnie  udokumentował,  że  posiada  uprawnienia  do wykonywania 

działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego 

zamówienia. 

9.3.2. Podmioty udokumentowały,  że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej 

wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykona-

nie zamówienia.

9.3.3. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.3.4. Ustanowiły Pełnomocnika  do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo repre-

zentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełno-

mocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt 

ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone 

pełnomocnictwo). 

10. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

10.2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  informacje  przekazane  za  pomocą  teleksu, 

telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie,  jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
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10.3. W  przypadku  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

11.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Agata Piotrowska – Podinspektor ds. remontów i inwestycji

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. 

14. Opis sposobu przygotowania ofert

14.1. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie  do  pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner 

w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, 

itp.).  Złożenie  więcej  niż  jednej  oferty  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert,  w  które 

Wykonawca będzie zaangażowany. 

14.3. Kompletna oferta musi zawierać:

14.3.1. Wypełniony Formularz oferty.

14.3.2. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9. niniejszej specyfikacji (tabela).

14.3.3. Pełnomocnictwo(a)  -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

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

14.5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) 

do reprezentowania Wykonawcy.

14.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę  i  dołączone  do  oferty,  bądź  też  przygotowane  przez  Wykonawcę  w zgodnej  z 

niniejszą specyfikacją formie.
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14.7. Dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  mogą  być  przedstawiane  w  formie  oryginałów  lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w 

formie  oryginału.  Zgodność  z oryginałem  wszystkich  zapisanych  stron  kopii  dokumentów 

wchodzących  w  skład  oferty  musi  być  potwierdzona  przez  osobę  (lub  osoby,  jeżeli  do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę,  zgodnie  z  treścią  dokumentu  określającego  status  prawny  Wykonawcy  lub  treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa.

14.8. Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  treści  oferty  muszą  być  naniesione  czytelnie  i opatrzone 

podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.

14.9. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno 

ponumerowane strony z treścią oferty.

14.10.Wykonawca  może  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, 

aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

14.11.Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

14.11.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:

„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

OFERTA 

Nie otwierać przed 15.01.2013r. Godz. 915 

14.11.2. Druga - wewnętrzna, wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

 

14.11.3. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy 

dołączyć  również  „wyciąg”  –  kopię  tej  części,  która  nie  jest  objęta  tajemnicą 

przedsiębiorstwa i  na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do 

wglądu.  Kopia  musi  być  potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  przez  osobę(y) 

uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
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14.12.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynie nie 

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert.

14.13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1.1. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, lub przesłać na adres ul. 
Urząd Miasta w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130  do dnia  15.01.2013 r. do godz.9:00.

15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem 

wpływu, jakim została oznakowana oferta.

15.1.3. Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  za  pośrednictwem polskiej  placówki  operatora 

publicznego  lub  innej  firmy  kurierskiej  po  wyznaczonym,  w  pkt  15.1.1 terminie,  będą 

zwracane bez otwierania. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

15.2. Zmiana i wycofanie oferty

15.2.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę 

za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

15.2.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert.

15.2.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z 

pkt 14.11 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z 

podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  15.01.2013  r.  o  godzinie  9:15, w  siedzibie  Urzędu 

Miejskiego w Żarowie pokój nr 21 (sala narad),   

15.3.1. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: 

nazw  (firm)  oraz  adresów  Wykonawców,  informacji  dotyczących  ceny,  terminów 

wykonania  zamówienia,  okresów  gwarancji,  warunków  płatności  oraz  ilości  stron,  na 

których składane są oferty.

15.3.2. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami.  Koperty 

wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15.3.3. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,  który 

wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonania  zmian  zostaną 

dołączone do oferty.
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16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku liczbą.

16.2. Podana w ofercie cena jest niezbędną dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i 

przyjęcia  wstępnej,  szacunkowej  wartości  umowy.  Ceny  jednostkowe  oferty  stanowić  będą 

podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą.

16.3. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Formularzu oferty, pkt. 4.

17. Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między 
Stronami

17.1. Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  wyłonionym  do  wykonania  zamówienia 

prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

18. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

18.1.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania,

18.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- koszt wykonania usług (Ku)            - znaczenie 100 %
 

18.2.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w oparciu o dokonaną przez Komisję Prze-

targową ocenę polegającą na przyznawaniu punktów wg niżej wskazanej formuły. Za ofertę 

najkorzystniejszą  uznana zostanie  oferta,  która  uzyska  największą  ilość  punktów. Ocena 

ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  kryterium  (cena),  otrzyma 

maksymalną  ilość  punktów.  Pozostałym  Wykonawcom,  spełniającym  wymagania  kryterialne 

przypisane zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

18.2.2.  Sposób oceniania ofert: 

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

wg. kryterium koszt wykonania usług

koszt  wykonania  usług:  polega  na  porównaniu  łącznego  kosztu  wykonania,  podanych  w  specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia  czynności  (załącznik  nr  5).  Najkorzystniejszy koszt  wykonania  usług 
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otrzyma najwyższą ilość punktów, natomiast  kolejne oferty otrzymają odpowiednio mniej  punktów wg 
poniższego wzoru ; 

W  = (minimalny koszt wykonania (%) /badany koszt wykonania (%)) x 100% x 100 pkt

W  - wynik punktowy ocenianej oferty kryterium koszt wykonania usług  (liczony z dokład. do 1/100 
pkt.)

                               

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – koszt wykonania usług 100%.

19. Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

19.1. Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie 

spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  a  wartość  jego  oferty  dwukrotnie  przewyższa 

wysokość  kapitału  zakładowego,  to  o  ile  umowa  spółki  nie  stanowi  inaczej,  to  warunkiem 

podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały 

zgromadzenia wspólników zezwalającej  na taką czynność.  Wymóg ten dotyczy odpowiednio 

podmiotów występujących wspólnie.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w wyniku  naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

21.2. Środki ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

21.3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

22. Pozostałe informacje

22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

22.1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

22.1.2. Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych 

zasad:

a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji  wraz z 

podaniem terminu,

b) po rozpatrzeniu  wniosku Zamawiający  określi  miejsce,  sposób i  zakres  udostępnienia 

danych.
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Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez 

Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.

22.2. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

22.2.1. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Stronami 

negocjacji  dotyczących złożonej  oferty oraz dokonywanie w niej  jakichkolwiek zmian,  z 

zastrzeżeniem pkt 22.2.3.

22.2.2. W przypadku,  gdy oferta  zawierać  będzie  rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu 

zamówienia,  Zamawiający zwróci się w formie pisemnej  do Wykonawcy o udzielenie  w 

określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny. 

22.2.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

w obliczeniu  ceny,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  Wykonawców, którzy 

złożyli oferty.

22.2.4. Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 ust. 2 Ustawy.

22.3. Wybór Wykonawcy:

22.3.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,  którego 

ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 

prawne,

c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) Niezwłocznie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający   zamieści 

informację,  której  mowa  w  pkt  a)  na  stronie  internetowej  oraz  tablicy  ogłoszeń  w 

budynku Urzędu Miasta w Żarowie.

22.3.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy,  Zamawiający określi termin 

zawarcia umowy.

22.3.3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy 

Zamawiający  wybierze,  o  ile  będzie  to  możliwe,  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OFERTA  PRZETARGOWA                   

na zadanie pn. ”Obsługa i naprawy bieżące oświetlenia drogowego”.

1. Data sporządzenia oferty : .....-......-............

2. Nazwa 

oferenta : .............................................................................................................................. ..................

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

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

3. Adres 

oferenta : ............................................................................................................................................

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

Telefon oferenta : ........................., fax oferenta ........................, e-mail oferenta .................................,

4.    Oferowana cena usług brutto (wg załącznika nr 5): 

  ..........................................................zł
 (słownie:........................................................................................................................................................

.......................................................................................................).

 Cena zawiera  obowiązujący podatek VAT w wysokości.........% 

5.   Termin płatności poszczególnych faktur niezmienny w czasie trwania umowy – 30 dni.

6. Oferowany termin realizacji zadania :

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:      od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia:             31 – 12 – 2013 r.

7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych 

nie wnosimy zastrzeżeń. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w wykazie dokumentów, które winien 

dostarczyć wykonawca.

9. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( podpis i pieczęć )
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA

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

..................................................................................................................................................
/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Obsługa i naprawy bieżące oświetlenia drogowego”

I. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-konania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz złożyłem(liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków.
                 
II. Oświadczam(y), o  braku w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

16



obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  
lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

                                                                                              __________________________
                                                                                       podpis osoby /osób/ upoważnionej/ ych
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
                                                                                                                        
 Nazwa i adres Wykonawcy
       (pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Potencjał kadrowy

a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:

I. Przeznaczony i odpowiedzialny za realizację zamówienia,

II. Posiadający stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia jeżeli są one wymagane

obowiązującymi przepisami,

 

  b) Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać  doświadczenie i kwalifikacje zgodnie  z wymaga-

niami przedstawionymi w SIWZ, w skład którego wchodzi:

1…………………

2…………………

3…………………

4…………………

………………………………………
      (Imię i nazwisko, pieczątka)
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ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
           (pieczątka)

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług , odpowiadających swoją złożonością
 i wartością zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia

Lp.
ODBIORCA

ADRES
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, 

zakres robót, miejsce wykonania, itp.)

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA

(brutto)
DATA WYKONANIA 

1 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

2
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

3

Do wykazu należy załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług wymienionych w tabeli (referencje, protokoły odbioru) przez odbiorców usług. 

                       ................................................................
                                                      (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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 Załącznik nr 5 do SIWZ

Oferowany koszt wykonania następujących elementów przedmiotu zamówienia 
wynosi:

    
Wybrany element Koszt netto Koszt brutto

C1 Wymiana kompletnego punktu oświetleniowego 
OUS-250 (oprawa oświetleniowa OUS-250 wraz ze 
źródłem światła, wysięgnik słupowy do oprawy, 
bezpiecznik słupowy BNu63) .................... ....................

C2 Wymiana  kompletnego  punktu  oświetleniowego 
OUS-150 (oprawa  oświetleniowa  OUS-150 wraz  ze 
źródłem  światła,  wysięgnik  słupowy  do  oprawy, 
bezpiecznik słupowy BNu63) .................... ....................

C3 Wymiana oprawy oświetleniowej OCP/125/K wraz ze 
źródłem światła .................... ....................

C4 Wymiana bezpiecznika słupowego BNu63
.................... ....................

C5 Wymiana  statecznika  w oprawie  STS 250 lub  STR 
250 .................... ....................

C6 Wymiana  statecznika  w oprawie  STS 150 lub  STR 
125 .................... ....................

C7 Wymiana statecznika w obwodach sterowania
.................... ....................

C8 Wymiana zabezpieczenia w obwodach sterowania
.................... ....................

C9 Wymiana źródła światła WSL 150 w oprawie sodowej 
OUS-150 .................... ....................

C10 Wymiana  źródła  światła  LRF  250  w  oprawie 
rtęciowej OUR-250 .................... ....................

C11 Wymiana  źródła  światła  LRF  125  w  oprawie 
rtęciowej OUR-125 .................... ....................

C12 Wymiana źródła światła LRF 70 w oprawie sodowej 
OUS-70

C13 Wymiana klosza do lampy parkowej typu OCP/125/K
.................... ....................

C14 Wymiana słupa żelbetowego
.................... ....................

C15 Demontaż słupa żelbetowego
.................... ....................

C16 Montaż słupa żelbetowego
.................... ....................

C17 Montaż słupa stalowego
.................... ....................

C18 Wymiana 100 mb odcinka linii napowietrznej
.................... ....................
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C19 Demontaż 100 mb odcinka linii napowietrznej
.................... ....................

C20 Montaż 100 mb odcinka linii napowietrznej
.................... ....................

C21 Wymiana 100 mb odcinka linii kablowej
.................... ....................

C22 Mycie 10 szt. opraw i kloszy
.................... ....................

Całkowity koszt netto wynosi:

C  =  c1  +  c2  +  c3  +  c4  +  c5  +  c6  +  c7  +  c8  +  c9  +  c10  +  c11  +  c12  +  c13  +    
            c14 + c15 + c16 + c17 + c18 + c19 + c20 + c21 + c22 

C = .........................................zł 
(słownie:....................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................)

Do ceny netto należy dodać podatek VAT w wysokości  ............  %

Całkowity koszt brutto wynosi …....................................... zł (słownie: ….............................................
….............................................................................................................)

1. Oferent określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione 
w załączniku Nr 5. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez oferenta ceny 
jednostkowe nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu 
i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach.

2. Ceny jednostkowe określone przez oferenta są wiążąca na czas realizacji umowy i nie będą 
podlegały zmianom (nie przewiduje się rewaloryzacji ceny).

3. Cena ustalona przez oferenta powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje oferent.

                                     

Upełnomocniony przedstawiciel Oferenta

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                         ( podpis i pieczęć )
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia

Lp. Wyszczególnienie sprzętu Sprzęt własny 
[ szt. ]

Sprzęt 
dzierżawiony   

[ szt.]
1 2 3 4

1.

2.

3.

                                     

                                                                   Upełnomocniony przedstawiciel Oferenta

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                         ( podpis i pieczęć )
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA  NR ......./2012 

zawarta w dniu …................. 2013 roku w Żarowie pomiędzy 

Gminą Żarów z siedzibą ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, zwaną w dalszej treści umowy 
„Zamawiającym” w imieniu której działa:

Leszek Michalak - Burmistrz Miasta Żarów          

przy kontrasygnacie

 Renaty Dawlewicz – Skarbnika Gminy Żarów

a  firmą  …..............................................................................................................,  z  siedzibą  w 
…................................   i  nr  NIP  ….............................................  zwaną  w  dalszej  treści  umowy 
„Wykonawcą” w imieniu której występuje:
 ….........................................................

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:
„Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego” obejmujące:

a) naprawę i remont bieżący istniejących elementów sieci oświetlenia drogowego bez potrzeby 
ich wymiany;

b) naprawę i remont bieżący istniejących elementów sieci oświetlenia drogowego z wymianą na 
nowe;
c) całkowity bądź częściowy remont sieci z wymianą na nowe elementy;
d) montaż nowych elementów sieci oświetlenia drogowego;
e)demontaż starych elementów sieci oświetlenia drogowego.

§ 2
1. Szacunkową wartość zamówienia w wysokości …................... zł ustalono w oparciu o przewidywaną 
ilość prac do wykonania w okresie 12 miesięcy. 
2.  Roboty  zlecane  będą  w zależności  od  potrzeb  każdorazowo odrębnym  zleceniem telefonicznym, 
pisemnym lub e-mailem.
3. Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych. Ceny jednostkowe zostały określone w ofercie 
cenowej stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy.
4.  W przypadku wykonanych  i  odebranych  robót  zleconych awarii  lub usterek,  których  nie  określa 
oferta  cenowa  stanowiąca  zał  nr  1  do  niniejszej  umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  po 
ustaleniu z Zamawiającym.
5.  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  dokonywania  wszelkich  formalności  odnośnie 
prowadzenia prac przy bieżących naprawach oświetlenia drogowego, w tym m.in. uzgadniania wyłączeń 
czasowych prądu elektrycznego z właściwą placówką TAURON Polska Energia oraz uzgadniania wejść 
na  tereny  nie  należące  do  Gminy  Żarów  w  celu  usunięcia  usterek  oświetlenia  drogowego  bez 
dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 3
1. Termin rozpoczęcia robót:  …......2013 r.
2. Termin zakończenia robót:  31.12.2013 r.

§ 4
1. Strony zgodnie ustalają następujące warunki zapłaty:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace w terminie 30  dni od daty złożenia faktury przez 
Wykonawcę.

§ 5
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty 24 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od 
dnia odebrania robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. 
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  awarii  sieci  oświetleniowej  niezwłocznie  od  chwili 
telefonicznego, pisemnego bądź e-mailowego powiadomienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
licząc od daty ich zgłoszenia.
3. Naprawy niesprawnych elementów sieci nie wpływających na pracę całej sieci usuwane będą przez 
Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

§ 6
1.  Wykonanie  zleconych  robót  Wykonawca  zgłasza  niezwłocznie  Zamawiającemu  telefonicznie, 
pisemnie lub e- mailem (na adres a.utzig@um.zarow.pl).
2. Zamawiający przystępuje niezwłocznie do odbioru wykonanych robót.
3.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu  przysługują 
następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1)  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiot  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
2)  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowania  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający 
może odstąpić od umowy.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru i zostanie wyznaczony termin na usunięcie stwierdzonych w dacie odbioru 
wad.

§ 7
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w zleceniu zakresu robót w wysokości 0,01 % 
szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 2 za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w 
wysokości 0,02 % szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 2 za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c)  z  tytułu  odstąpienia  od  wykonania  zleconych  robót  z  przyczyn  niezależnych  od 
Zamawiającego w wysokości 5,0 % szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 2.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od zleconych robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

5,0 % szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 2.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego kary umowne, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
Spory  wynikłe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał  właściwy  Sąd  dla  siedziby 
Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowi Załącznik Nr 1- oferta cenowa.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Sporządziła:  
Agata Piotrowska podinspektor ds. Remontów i inwestycji, tel. 074/8580591 wew. 366
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	wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie których przedmiotem było wykonanie:
	- „usługi o podobnej złożoności” rozumie usługi dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego,
	- „usługi o podobnej wartości” rozumie usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert,


	8.3 Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
	Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”.
	Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

	9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
	9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
	9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
	9.1.4. Dla osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia- uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
	9.1.5. Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
	9.1.6. Opinie dotyczące jakości wykonanych usług wystawione przez zamawiających te usługi.


	9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2., 9.1.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
	9.2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

	9.3. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:
	9.3.1. Każdy z podmiotów oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia.
	9.3.2. Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia.
	9.3.3. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
	9.3.4. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo).


	10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
	10.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.
	10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
	10.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

	11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
	11.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

	12. Wymagania dotyczące wadium
	12.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

	13. Termin związania ofertą
	13.1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.

	14. Opis sposobu przygotowania ofert
	14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
	14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.
	14.3. Kompletna oferta musi zawierać:
	14.3.1. Wypełniony Formularz oferty.
	14.3.2. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9. niniejszej specyfikacji (tabela).
	14.3.3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

	14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	14.5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
	14.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie.
	14.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
	14.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
	14.9. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony z treścią oferty.
	14.10. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.
	14.11. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:
	14.11.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:
	14.11.2. Druga - wewnętrzna, wg treści:
	14.11.3. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

	14.12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynie nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert.
	14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

	15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
	15.1.1. Miejsce oraz termin składania ofert
	15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.
	15.1.3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1 terminie, będą zwracane bez otwierania. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

	15.2. Zmiana i wycofanie oferty
	15.2.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
	15.2.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
	15.2.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14.11 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

	15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
	15.3.1. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron, na których składane są oferty.
	15.3.2. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
	15.3.3. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.


	16. Opis sposobu obliczenia ceny
	16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
	16.2. Podana w ofercie cena jest niezbędną dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Ceny jednostkowe oferty stanowić będą podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą.
	16.3. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Formularzu oferty, pkt. 4.

	17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami
	17.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

	18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
	18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
	18.1.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
	18.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

	18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	18.2.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w oparciu o dokonaną przez Komisję Przetargową ocenę polegającą na przyznawaniu punktów wg niżej wskazanej formuły. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

	19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
	19.1. Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

	20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
	20.1. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
	21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

	22. Pozostałe informacje
	22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:
	22.1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
	22.1.2. Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:
	a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu,
	b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych.


	22.2. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
	22.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.2.3.
	22.2.2. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
	22.2.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
	22.2.4. Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 ust. 2 Ustawy.

	22.3. Wybór Wykonawcy:
	22.3.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
	a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
	b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
	c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
	d) Niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, której mowa w pkt a) na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Żarowie.

	22.3.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi termin zawarcia umowy.
	22.3.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
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