
Znak sprawy: IGK-341 /16/ 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    (SIWZ) – usługi 

 
Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie uproszczonym o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiający:   Gmina Wiejska Ostróda  

   reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 

 

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy  w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 

    Tel. (089) 676 – 07 – 00; Fax.: (089) 676– 07– 90 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda 

                                       w latach 2010 - 2012 

 
 
 
 
                                                                                           zatwierdził 
       Wójt Gminy Ostróda 
       Gustaw Marek Brzezin 
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 , 14-100  Ostróda, województwo warmińsko-
mazurskie 

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

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp. 

 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:  50.23.21.00-1.  - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 

 
Przedmiotem zamówienia jest , Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda 

 w latach 2010 - 2012 zgodnie z projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ).  

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie                       

1400  punktów świetlnych w 50 miejscowościach na terenie Gminy Ostróda (odległość od 

miasta Ostróda do najdalszej miejscowości wynosi 30km) w tym: 

a) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego               

celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.  

b) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, 

wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp. 

c) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, 

styczników, żarówek (żarówki marki Philips typu SON-T plus 70 W), przekaźników 

zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia ulicznego              

d) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych. 

e) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw. 

f) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. 

g) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej. 

h) Ustawianie i regulację przekaźników zmierzchowych. 

                       tel. 089 676 07 00 
                       fax 089 676 07 90 
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Usługa dotyczy  oświetlenia  ulicznego  zainstalowanego zarówno na urządzeniach  Zakładu 

Energetycznego jak również Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie 

Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi w ciągu 24-ch godzin od zgłoszenia przez 

przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę. 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia –  od dnia  1 stycznia 2010r. do dnia  31 grudnia 2012r. 

 
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1. Warunków udziału w postępowaniu : 

a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym. 

b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

w szczególności: 

 musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca                   

co najmniej 1000 punktów świetnych) i wartością usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia; 

 musi wskazać osobę odpowiedzialną z jego ramienia za prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana 

osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje do dozoru (grupa 1 pkt. 2,3,10) nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 

niż 1 kV, zgodnie  z paragrafem 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia  28 kwietnia 2003 r.   w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.  z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.); 

 musi wskazać co najmniej jedną osobę, której zamierza powierzyć realizację 

przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana 

osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje  w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji                     

i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ( grupa 1 pkt. 2,3,10) , zgodnie z  

paragrafem 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki 
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Społecznej z dnia 18 kwietnia 2003 r.                       w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.); 

 

 musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia narzędziami  i urządzeniami, w szczególności podnośnikiem 

hydraulicznym. 

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

realizację zamówienia, w szczególności : 

 musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    

      prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,- PLN. 

d) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z póżn. zm.). 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

Każdy wykonawca musi spełnić warunki określone w pkt 1 lit. a, b, c, d. Warunki udziału  

w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń  

i dokumentów określonych w  § 6 pkt 1. 

 
 
 
§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania: 
 
1. Warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  

pkt 1 – 9 i ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy Pzp – załącznik nr 2 A do SIWZ. W przypadku 

składania wspólnej oferty przez kilku wykonawców (konsorcjum, wspólnicy spółki 

cywilnej), niniejsze oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca (członek konsorcjum, 

wspólnik spółki cywilnej). 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku składania wspólnej oferty przez kilku wykonawców 
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(konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), niniejszy dokument musi złożyć każdy 

wykonawca (członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej). 

d) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

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

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały  wykonane należycie. 

e) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, i które będą 

uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,             

a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 4 do SIWZ).  

f) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. „e”, Wykonawca wskazał 

osoby, którymi będzie dysponował. 

g) Dokument potwierdzający, że osoba wskazana jako odpowiedzialna z ramienia 

wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia posiada wymagane aktualne 

kwalifikacje i uprawnienia 

h) Dokument potwierdzający, że osoba (osoby) wskazana (-e) do realizacji przedmiotu 

zamówienia posiada (-ją)  wymagane aktualne kwalifikacje. 

i)  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował (zał. nr 5 do SIWZ). 

j) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 

zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. „i”, wykonawca 

wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 

k) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

2. Przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego:    Nie dotyczy. 

 

3. Inne wymagane dokumenty: 

a) dowód wniesienia wadium 

b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 

wykonawców (konsorcjum) – wykonawca winien załączyć do oferty, pełnomocnictwo  
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podpisane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum, złożone                  

w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa muszą 

wynikać jednoznacznie zapisy i ustalenia w zakresie: 

 uczestników konsorcjum (wyszczególnienie wszystkich uczestników jako 

partnerów), 

 wskazanie lidera konsorcjum wraz z upoważnieniem do reprezentowania pozostałych 

uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, 

 określenie celu zawarcia konsorcjum (dla wspólnego przygotowania i złożenia oferty, 

a następnie wspólnej realizacji niniejszego zamówienia publicznego). 

d) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy 

załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego 

kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do 

czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,                    

w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 

e) Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  

z udziałem lub bez udziału podwykonawstwa (zał. nr 6 do SIWZ). 

 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibż lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. „c”  składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym wyżej mowa 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa zastępuje się go 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. 

 
 
Oświadczenia i dokument, o których mowa w § 6 SIWZ pkt 1 lit. a, b; pkt 3 lit. b, e muszą być złożone                  
w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 6 SIWZ pkt. 3 lit. c, d muszą być złożone w formie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty, o których mowa w § 6 SIWZ pkt 1 lit. c, d, e, f, g, 
h, i ,j, k; pkt 3 lit. a muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  
przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
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wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz                          
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 
 
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 

Pzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego 

na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

ich treść na stronie internetowej www.ugostroda.24.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

7. Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 

9. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 8, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz 

na stronie internetowej. 
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11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której SIWZ została 

udostępniona. 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

a) do spraw formalnych – Inspektor Magdalena Wajdyk   

tel. (089) 676 07 32  

b) do spraw związanych z zakresem rzeczowym zamówienia –  Inspektor Zbigniew 

Tomczyk -  tel. (089) 676 07 31,   

 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości   3.000,- PLN 

(słownie: trzy tysiące PLN). 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  2009 – 12 –23  do godz. 1000, w formie dopuszczonej 

ustawą Pzp (art. 45 ust. 6) : 

 w formie pieniądza: przelewem na konto: 

 Bank Pocztowy O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006. 
Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu  23 – 12 – 09                              

o godz. 10:00. 

 w innych formach dopuszczonych ustawą Pzp (poręczenia bankowe lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje 

ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp) należy 

złożyć w pokoju nr 13. 

W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

Utrata wadium: 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w § 6 pkt 1, lub pełnomocnictw, o których mowa w § 6 pkt 3 

lit. „c” i „d”, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane w § 10  

pkt 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania 

przetargowego. W przypadku wniesienia wadium w formie niedopuszczonej ustawą Pzp, oferta 

wykonawcy zostanie odrzucona. 

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 

Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla wykonawców, których oferty 

nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po podpisaniu umowy  

z wykonawcą, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po 

zakończeniu okresu związania ofertą. 

W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego  

w pieniądzu Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie 

protestów bądź też po ich ostatecznym rozstrzygnięciu. 

Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie, po podpisaniu umowy przez 

wykonawcę. 

 
§ 9. Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

przedłużony okres związania ofertą.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w § 6 SIWZ. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

7. Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom 

trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana 

z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego  

i oznaczonej: 

 nazwą i adresem wykonawcy; 

 tytułem: „OFERTA PRZETARGOWA NA KONSERWACJA  OŚWIETLENIA ULICZNEGO  NA  

TERENIE  GMINY  OSTRÓDA  W  LATACH 2010 -2012”. 

9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wykonawcy, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub 

umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej 

ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

10. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, wspólnicy 

spółki cywilnej) : 

a) oświadczenie i dokument określone w § 6 pkt 1. lit. b, c; pkt 3 lit. d – muszą być złożone 

przez każdy podmiot; 

b) dokumenty określone w § 6 pkt 1. lit. d, e, f, g, h, i, j, k – muszą poświadczać potencjał 

techniczny, doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową co najmniej jednego              

z podmiotów występujących wspólnie; 

c) oświadczenia i dokumenty określone w § 6 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a, b, c, e – podmioty 

występujące wspólnie przedkładają tylko raz. 
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§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Ostródzie,                                   

14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 , I piętro  (sekretariat). 

2. Termin składania ofert upływa dnia   2009 – 12 – 23  o godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia   2009 – 12 – 23 o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego 

j.w., pokój 301, II piętro. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

7. Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek, Zamawiający 

niezwłocznie udzieli informacji, o których mowa w pkt 5 i 6. 

 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia  § 3 SIWZ oraz projekt umowy (załącznik nr 3 

do SIWZ). 

Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy. 

Niezgłoszenie uwag przed złożeniem oferty odnośnie zakresu zamówienia jak § 3, stanowi 

podstawę do egzekwowania od wykonawcy realizacji zakresu określonego przez zamawiającego. 

 
 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami 
oceny ofert: 
 
* najniższa cena  - 100 %; 
 
Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 
 oferta najtańsza 
 oferta badana   x 100 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
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§ 14. Badanie ofert – korekta omyłek 
 
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której 

mowa w pkt 1 lit. c, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, 

dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 

UWAGA: 

 Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd 

pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę  

w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona.  

 Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych 

dokonywanych na składowych ceny. 

 Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, 

czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy             

w tej czynności. 

 
§ 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym do przetargu 

kryterium oceny ofert, 

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. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  

w swojej siedzibie. 

3. Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 

złożona tylko jedna oferta. 

 
§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
 
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym paragrafie przysługują wykonawcom, a także 

innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszeniu przez zamawiającego przepisów uPzp. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku 

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie uPzp, 

można wnieść protest do zamawiającego. Postanowienia § 7 pkt 1 – 3 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej. Postanowienia pkt 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
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6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony 

lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 uPzp. 

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 

9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 

jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 

toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, 

którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, 

i którzy przystąpili do postępowania: 

 w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 11; 

 do upływu terminu, o którym mowa w pkt 4, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 

treści SIWZ. 

13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie 

zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego 

przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 

14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie  

z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku 

wniesienia protestu. 

15. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie 

wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 

16. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

a) treści ogłoszenia, 

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  

i wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

17. Protest inny, niż wymieniony w pkt 16 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 16 i 17, uznaje się za jego 

oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 

wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest 

oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również 

na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniania. 

20. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub 

dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 

a) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; 

b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań 

nie zostało uwzględnione. 

21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców. 

22. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 23. 

23. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia  protestu dotyczącego : 

a) Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) Odrzucenia oferty. 

24. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 

przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

 
 
Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 19. Opis części przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
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§ 20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
§ 23. Adres  strony internetowej zamawiającego 
 
Adres strony internetowej: www.ugostroda.24.pl 
 
 
§ 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom prowadzone będą w PLN. 
 
§ 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
§ 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 
         

 
 
Ostróda, dnia  15.12.2009 
 
Załączniki do SIWZ: 

1) Formularz ofertowy        - 1 egz. (2 str.) - zał. nr 1 do SIWZ 

2) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 oraz  

art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp     - 1 egz. (1 str.) - zał. nr 2 do SIWZ 

2a)Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9  

i ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy Pzp    - 1 egz. (3 str.) - zał. nr 2A do SIWZ 

3) Projekt umowy                                                                   - 1 egz. (4 str.) - zał. nr 3 do SIWZ 

4) Wykaz osób                                                                       - 1 egz. (1 str.) – zał. nr 4 do SIWZ 

5) Wykaz sprzętu                                                                   - 1 egz. (1 str.) – zał. nr 5 do SIWZ 

6) Formularz oświadczenia dot. realizacji przedmiotu  

zamówienia z udziałem podwykonawstwa      - 1 egz. (2 str.) - zał. nr 6 do SIWZ 


