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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Oferta wraz z formularzami: 

 

Formularz 2.1. Formularz „Oferta” 

 

Formularz 2.2. Formularz cenowy 

 

Formularz 2.3. Karta informacyjna oferowanych opraw oświetleniowych typu LED 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania; 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – składa każdy 

Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składa każdy 

Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.3. Wzór - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – składa 

każdy Wykonawca wraz z ofertą, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów; 

 

Formularz 3.4. Wzór - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składa 

każdy Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp; 

 
Tom II: WARUNKI UMOWY 

Rozdział 1 Wzór Umowy 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o. 

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek 

tel. 22 732 09 15, fax 22 732 09 15 

REGON: 366234875, NIP: 531-169-59-81 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30. 

e-mail: sekretariat@ppwwkra.pl Adres strony internetowej: www.bip.ppwwkra.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA POSTĘPOWANIA 

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

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy 

Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek w 

ilościach wskazanych w Formularzu 2.2. do SIWZ – Formularz cenowy. 

2. Zamówienie przewiduje PRAWO OPCJI. Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na 

możliwości zakupu w okresie realizacji umowy oprócz ilości podstawowych (określonych  

w formularzu cenowym – Formularz 2.2. do SIWZ jako „ilość podstawowa”) dodatkowych ilości 

przedmiotu zamówienia określonych w – Formularzu 2.2. do SIWZ (formularz cenowy)  

w kolumnie: „zakres prawa opcji”. 

W formularzu cenowym (Formularz 2.2. do SIWZ) określony został zarówno podstawowy zakres 

zamówienia (który zamawiający zrealizuje na pewno) jak również dodatkowy zakres zamówienia, 

którego realizacja poddana będzie uznaniu zamawiającego („zakres prawa opcji”). 

Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, wykorzystać jedynie 

jego część, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel,  

a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w okolicznościach i na zasadach 

przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym TOM II SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga gwarancji na użytkowanie, zachowanie właściwości oraz parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych i niezawodną pracę dla wszystkich elementów składowych przedmiotu 

zamówienia wynoszącej 5 lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, zgodnie 

z zapisami wzoru umowy (TOM II SIWZ). 

4. Dostarczone wyroby muszą być nowe, nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy lub nie 

wcześniej niż w IV kwartale 2019 r. 

5. Transport, załadunek i rozładunek odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbyć się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni 

robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 14:00. 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 31.52.00.00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 

mailto:sekretariat@ppwwkra.pl
http://www.bip.ppwwkra.pl/
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Lampy-i-oprawy-oswietleniowe
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8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy, stanowiącym Tom II SIWZ. 

9. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

12. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

13. Rozwiązania równoważne: 

Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w każdym 

przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów 

równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, 

eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót. 

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 w/w ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji  technicznych i systemów referencji technicznych należy rozumieć, iż Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.). 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Dostawy będą realizowane w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, 

jednakże nie dłużej niż do 30.09.2020 r. 

2. Powyższy termin wykonania zamówienia dotyczy zarówno dostawy realizowanej w zakresie 

zamówienia podstawowego jak również w ramach „prawa opcji”. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. i 2.3. niniejszej SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie, natomiast 

warunek, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1. niniejszej SIWZ musi być spełniony w 

całości przez co najmniej jeden podmiot. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
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2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku wystąpienia przesłanki o której mowa 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, i 2260) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 

pkt 1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. Rozdziału VI 

ust. 4 niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust 1 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I 

niniejszej SIWZ (Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp. 

4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne podpisane przez 

przedstawiciela producenta opraw oświetleniowych, które posiadają niezbędne dane do 

potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych przez Zamawiającego  

w SIWZ. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 niniejszej SIWZ: 



 

 

7 | S t r o n a  

 

1) pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ, winny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII 

ust. 5 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 

Rozdziału VII ust. 6 stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia został zamieszczony  

w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.4.). 

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

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

mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

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

w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  

z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

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

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  
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15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 

POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

ust. 1 niniejszego Rozdziału. 

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

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

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
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zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

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

zamówienia. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują, 

zgodnie z Rozdziałem V niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, oświadczenia o których mowa  

w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w Rozdziale VII ust. 9 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 

pkt 1 niniejszej SIWZ. 

 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których 

dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 

żądać zamawiający (…) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) 

winny być poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ, tj. ZP.271.4.2020. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@ppwwkra.pl, a faksem na nr (22) 732 09 15. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

mailto:sekretariat@ppwwkra.pl
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w Rozdziale X ust. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej. 

12. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp 

oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Piotr 

Kownacki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, należy złożyć  

w oryginale. 

16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 15 niniejszej SIWZ, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

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

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 

ustawy Pzp). 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz „Oferta”, zgodny z Formularzem 2.1. do niniejszej SIWZ; 

2) wypełniony Formularz cenowy, zgodny z Formularzem 2.2. do niniejszej SIWZ (Wykonawca 

uzupełnia samodzielnie kolumnę 2, 5, 6, 7 i 8 po prawej stronie, wpisując szczegółowe informacje 

na temat oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opraw); 

3) wypełniona karta informacyjna oferowanego przedmiotu zamówienia – Formularzem 2.3. do 

niniejszej SIWZ (Wykonawca uzupełnia samodzielnie rubryki po prawej stronie, wpisując 

szczegółowe informacje na temat oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opraw); 

Uwaga: karta informacyjna stanowi integralną część oferty i opisuje parametry 

oferowanego asortymentu. Jeżeli treść karty informacyjnej będzie niezgodna  

z wymaganiami zamawiającego lub jeśli wykonawca nie wypełni, bądź nie załączy karty 

informacyjnej, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. 

4) oświadczenia wymienione w Rozdziale VII ust. 1-2 niniejszej SIWZ; 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

6) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z 

ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych  

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

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 

oferty. 

7) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

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

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
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8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o. 

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek 

„Oferta w postępowaniu na dostawę opraw oświetleniowych typu LED do planowanej 

wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” 

– Numer sprawy: ZP.271.5.2020 

Nie otwierać przed dniem 29.06.2020 r., godz. 10:15” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane  

w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 

złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Pomiechowskim Przedsiębiorstwie 

Wielobranżowym ,,WKRA" Sp. z o. o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 1 (obsługa 

klienta) do dnia 29.06.2020 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w Rozdziale XIII ust. 8 niniejszej SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
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3. Oferta złożona po terminie wskazanym w Rozdziale XIV ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pomiechowskim Przedsiębiorstwie 

Wielobranżowym ,,WKRA" Sp. z o. o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 13, w dniu 

29.06.2020 r., o godzinie 1015. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.ppwwkra.pl informacje,  

o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 

wskazane w formularzu cenowym zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza. 

Sposób obliczenia ceny oferty został przedstawiony w tabelach formularza cenowego – Formularz 

2.2. do SIWZ. 

Jeżeli cena nie zostanie obliczona w sposób przedstawiony w tabelach formularza cenowego 

zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową (netto) i poprawi pozostałe wartości 

cenowe zgodnie z przedstawionym sposobem obliczenia ceny. 

UWAGA! 

Cena oferty (tj. wartość jaką wykonawca zobowiązany będzie przenieść do pkt 3 Formularza 

„OFERTA” – formularz 2.1. do SIWZ) winna obejmować wyłącznie zakres zamówienia 

podstawowego, tj. winna zostać obliczona jako łączna wartość brutto za realizację wyłącznie 

podstawowego zakresu zamówienia. 

Cena oferty nie może uwzględniać zakresu zamówienia jaki poddany został prawu opcji (zakresu 

prawa opcji). 

2. Cena oferty musi uwzględniać całość zakresu zamówienia podstawowego, którego realizację 

wykonawca oferuje oraz określać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i 

warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym: 

a) koszt dostawy, 

b) podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert. 

3. Cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmującą zakres zamówienia o którym mowa w 

pkt 1 oraz uwzględniającą wszystkie koszty, o których mowa w pkt 2) wykonawca podaje w druku 

„OFERTA” w pkt 3 – formularz 2.1. do SIWZ. 

 

XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 60% 

2) Termin płatności faktury – 40% 

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty, którego wzór załączono do SIWZ 

– Formularz 2.1. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: 

C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej  

C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 

3. Opis kryterium „Termin płatności faktury” 

http://www.bip.ppwwkra.pl/
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Kryterium „Termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie długości „Termin płatności 

faktury” zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza Oferty. 

UWAGA: 

Najkrótszy możliwy „Termin płatności faktury” wymagany przez Zamawiającego: 14 dni. 

Najdłuższy możliwy „Termin płatności faktury” uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. 

Wykonawca musi zaproponować „Termin płatności faktury”: 14 dni, 21 dni lub 30 dni. 

Zaoferowany przez Wykonawcę „Termin płatności faktury” zostanie uwzględniony w umowie  

z Wykonawcą. 

− Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy „Termin płatności faktury” 30 dni – otrzyma 40 pkt 

- maksymalną liczbę punktów; 

− Wykonawca, który zaoferuje „Termin płatności faktury” 21 dni – otrzyma 20 pkt; 

− Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny „Termin płatności faktury” 14 dni – otrzyma 0 

pkt. 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji, w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty w pkt 4 

długości „Terminu płatności faktury”, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy 

„Termin płatności faktury”, tj. 14 dni, a w kryterium „Termin płatności faktury” Wykonawca otrzyma 0 

pkt. 

W sytuacji, w której Wykonawca wskaże w Formularzu Oferta w pkt 4 długość „Termin płatności 

faktury” dłuższy niż 30 dni, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy „Termin 

płatności faktury”, tj. 30 dni, a w kryterium ”Termin płatności faktury” Wykonawca otrzyma 40 pkt. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T 

gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności faktury” 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym  

w Rozdziale XVI ust. 4 niniejszej SIWZ. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 6 pkt 

2 niniejszego Rozdziału, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

8. Informacje, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 6 pkt 1 i 4 Zamawiający zamieści również na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające, ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, najpóźniej 

w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia: 3% maksymalnej wartości brutto umowy (bez uwzględnienia prawa 

opcji). 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

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

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża / wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 

ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego 

przed zawarciem umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

7. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną  

i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Beneficjent: Gmina 

Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek. 

8. Zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, natomiast pozostała część 

zabezpieczenia, tj. 30% służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących 

wysokościach i terminach: 

1) 70% w ciągu 30 dni od odbioru końcowego robót, 

2) 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

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

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

bankowy Wykonawcy. 

 

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 



 

 

16 | S t r o n a  

 

Wzór Umowy stanowi TOM II SIWZ. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp jak dla postępowań 

poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

 

XXI. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

6. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

(ADO) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o., adres: ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

adres email: iod@pomiechowek.pl 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opraw 

oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych 

na terenie gminy Pomiechówek” – numer sprawy: ZP.271.5.2020 prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania 

umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego) oraz niezbędność wykonania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów dot. odprowadzania danin publicznoprawnych. 

 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa PzP”; 2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3) inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane 

osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy 

księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PzP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, niezależnie od powyższego – przez 

okres przechowywania dokumentacji rachunkowej określony przez bezwzględnie 

mailto:iod@pomiechowek.pl
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obowiązujące przepisy prawa, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony 

przeciwnej – dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń mogących 

powstać w związku z ww. umową. 

 

Pani / Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy PzP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PzP, w szczególności niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonanie umowy. 
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Rozdział 2 

Formularz Oferty wraz z formularzami 
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Formularz 2.1. 

Formularz „Oferta” 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

O F E R T A  

 

 

Do 

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo  

Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o. 

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.: „Dostawa opraw 

oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie 

gminy Pomiechówek” – numer sprawy: ZP.271.5.2020. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ______________________________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 ______________________________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________________________   
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

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

spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę brutto …………………………………… zł, słownie złotych: ………………………………………………………..…, 

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym. 

 

4. OFERUJEMY Termin Płatności Faktury …….* dni, od dnia wystawienia faktury. 

 *(Powyższy termin Wykonawca określa: np.: 14 dni, 21 dni lub 30 dni). 

 

5. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)1: 

− wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

− wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

 
1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT. 
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____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu 

zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

9. Następującym Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących dostaw: 

a)……………………… wykonanie .......................................... za kwotę: ........................................ 

b)………………………. wykonanie ........................................... za kwotę: ........................................ 

 

UWAGA: Jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: „nie dotyczy” lub postawić kreski. 

 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _______________________ 

tel. ________________________, fax ________________________,  

e-mail:___________________________ 

 

14. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim 

przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR.   

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR. 

 

15. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

16. Wskazuję/-emy, iż następujące oświadczenia i/lub dokumenty żądane przez zamawiającego w celu: 

☐ potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*  

☐ potwierdzenia braku podstaw wykluczenia* 

☐znajdują się w posiadaniu zamawiającego* 

w ………………………………………………………………………………………………..… 

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

☐ są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych : 

☐ KRS – https://ems.ms.gov.pl* 

☐ CEiDG – https://prod.ceidg.gov.pl* 

* zaznaczyć właściwe  

 

17. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

……………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl*/


Formularz 2.2. 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

„Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” 

– numer sprawy: ZP.271.5.2020 

 

Lp. Nazwa jm 

Ilość  

podstawowa 

(kpl.) 

Cena jednostkowa  

netto 

[w zł] 

za jeden kpl. 

Wartość netto 

[w zł] 

(cena 

jednostkowa 

netto  

x ilość 

podstawowa) 

Stawka VAT 

(%) 

Wartość 

brutto 

(wartość netto  

+ kwota VAT) 

Zakres  

prawa opcji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA 

TYPU LED DO OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO o mocy max. 

30W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt I. Formularza 2.3. do 

SIWZ 

 

kpl. 50     

do 746 kpl. 

- opraw 

oświetleniowych typu 

LED 

2 

 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA 

TYPU LED DO OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO o mocy max. 

50W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt II. Formularza 2.3. do 

SIWZ 

 

kpl. 50     

do 209 kpl. 

- opraw 

oświetleniowych typu 

LED 
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3 

 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA 

TYPU LED DO OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO o mocy max. 

100W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt III. Formularza 2.3. do 

SIWZ 

 

kpl. 5     

do 50 kpl. 

- opraw 

oświetleniowych typu 

LED 

RAZEM:   
(należy podać łączną wartość netto i brutto za realizację zakresu zamówienia 

podstawowego) 

  
*  

*Cena oferty (wartość brutto, którą należy przenieść do pkt. 3 druku OFERTA). 

 
UWAGA ! 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć dodatkowe wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla 

zamówienia podstawowego określonych w tabeli powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz 2.3. 

 

KARTA INFORMACYJNA OFEROWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH TYPU LED 

DO PLANOWANEJ WYMIANY OPRAW NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH  

NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEK 

– numer sprawy: ZP.271.5.2020 

 
I. Podstawowe parametry techniczne dla opraw oświetleniowych typu LED o mocy max. 30W do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek: 

 

Dane techniczne 

1 2 3 

Lp. Wyszczególnienie wymagań Zamawiającego   Dane oferowanej oprawy 

1. 
Producent (pełna nazwa i adres, typ, model 

oferowanej oprawy)  
…………………………………… 

2. 

Rok produkcji: dostarczone wyroby muszą być nowe, 

nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy lub nie 

wcześniej niż w IV kwartale 2019 r. 

Rok produkcji: …………………… 

3. Źródło światła: LED TAK 

4. Napięcie: 230 V TAK 

5.  Szczelność: min. IP 65 …………………………………… 

6. Kąt świecenia: min. 110 stopni …………………………………… 

7. Wydajność świetlna: min. 120 lm/W …………………………………… 

8. Ilość lumenów: min. 3600 lm …………………………………… 

9. Moc: max 30 W …………………………………… 

10. Barwa światła: min. 5000 K ÷ max. 6500 K TAK 

11. Montaż: rura Ø46-66 mm TAK 

12. 
Gwarancja: 5 lat od daty przekazania przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu 
TAK 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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II. Podstawowe parametry techniczne dla opraw oświetleniowych typu LED o mocy max. 50W do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek: 

 

Dane techniczne 

1 2 3 

Lp. Wyszczególnienie wymagań Zamawiającego   Dane oferowanej oprawy 

1. 
Producent (pełna nazwa i adres, typ, model 

oferowanej oprawy)  
…………………………………… 

2. 

Rok produkcji: dostarczone wyroby muszą być nowe, 

nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy lub nie 

wcześniej niż w IV kwartale 2019 r. 

Rok produkcji: …………………… 

3. Źródło światła: LED TAK 

4. Napięcie: 230 V TAK 

5.  Szczelność: min. IP 65 …………………………………… 

6. Kąt świecenia: min. 110 stopni …………………………………… 

7. Wydajność świetlna: min. 120 lm/W …………………………………… 

8. Ilość lumenów: min. 6000 lm …………………………………… 

9. Moc: max 50 W …………………………………… 

10. Barwa światła: min. 5000 K ÷ max. 6500 K TAK 

11. Montaż: rura Ø46-66 mm TAK 

12. 
Gwarancja: 5 lat od daty przekazania przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu 
TAK 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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III. Podstawowe parametry techniczne dla opraw oświetleniowych typu LED o mocy max. 100W do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek: 

 

Dane techniczne 

1 2 3 

Lp. Wyszczególnienie wymagań Zamawiającego   Dane oferowanej oprawy 

1. 
Producent (pełna nazwa i adres, typ, model 

oferowanej oprawy)  
…………………………………… 

2. 

Rok produkcji: dostarczone wyroby muszą być nowe, 

nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy lub nie 

wcześniej niż w IV kwartale 2019 r. 

Rok produkcji: …………………… 

3. Źródło światła: LED TAK 

4. Napięcie: 230 V TAK 

5.  Szczelność: min. IP 65 …………………………………… 

6. Kąt świecenia: min. 110 stopni …………………………………… 

7. Wydajność świetlna: min. 120 lm/W …………………………………… 

8. Ilość lumenów: min. 12000 lm …………………………………… 

9. Moc: max 100 W …………………………………… 

10. Barwa światła: min. 5000 K ÷ max. 6500 K TAK 

11. Montaż: rura Ø46-66 mm TAK 

12. 
Gwarancja: 5 lat od daty przekazania przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu 
TAK 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ 

wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania – składa każdy Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – składa każdy Wykonawca wraz z 

ofertą; 

 

Formularz 3.3. Wzór - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – składa każdy Wykonawca 

wraz z ofertą, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 

 

Formularz 3.4. Wzór - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składa każdy 

Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  
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Formularz 3.1. 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres Wykonawcy: 

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

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do planowanej 

wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” – numer sprawy: 

ZP.271.5.2020 oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli 

dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli 

dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………… 
Miejscowość, data     Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Formularz 3.2. 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres Wykonawcy: 

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

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do planowanej 

wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” – numer sprawy: 

ZP.271.5.2020 oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w Rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………., w następującym zakresie: ……………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………… 
Miejscowość, data     Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Formularz 3.3. Wzór przykładowy  

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE  

PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

 

Nazwa: 

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

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

Adres: 

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

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

 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach 

oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” – numer sprawy: ZP.271.5.2020 

 Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

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

 (pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

moich zasobów oświadczam, iż: 

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

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

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

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w 

zamówienia będzie następujący: 

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

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

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 

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

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

4) będę realizował nw. roboty, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału 

dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca: 

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

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

 

………………………………………………………… 
Miejscowość, data  

……………………………………………………………………. 
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/ 

osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Formularz 3.4. Wzór przykładowy 

Wzór – Oświadczenie wykonawcy 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres Wykonawcy: 

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

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

 

Biorąc udział w postępowaniu pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” – 

numer sprawy: ZP.271.5.2020 oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą 

inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 

 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca: 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  

 

 

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

 

UWAGA: 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie 

z art. 24 ust 11 Pzp. 

 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………… 
Miejscowość, data    Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Tom II 

 

WARUNKI UMOWY 

 

 

Rozdział 1 

Wzór „Umowy” 
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UMOWA 

 

zawarta w Pomiechówku w dniu _________2020 r. pomiędzy: 

Pomiechowskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „WKRA” Sp. z o. o. zarejestrowanym  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000668278, NIP 531-169-59-81, REGON 366234875, z siedzibą w: 05-180 Pomiechówek, ul. Kupiecka 

10, 

reprezentowanym przez: 

Piotra Kownackiego – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

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

reprezentowanym przez: …………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek” – 

numer sprawy: ZP.271.5.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  

z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do 

planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek 

zwanych dalej „towarem” w ilościach i cenach jednostkowych wskazanych w formularzu 

cenowym - załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz spełniające wymagania wskazane  

w kartach oferowanych produktów stanowiących załączniki 2 do niniejszej umowy. 

2. Umowa obejmuje dostawę następujących ilości towaru w ramach zamówienia podstawowego: 

Lp. Towar jm 
Ilość dla zamówienia 

podstawowego 

1 2 3 4 

1 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 

30W odpowiadająca wymaganiom określonym  

w pkt I. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 50 

2 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 

50W odpowiadająca wymaganiom określonym  

w pkt II. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 50 

3 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 

100W odpowiadająca wymaganiom 

określonym  

w pkt III. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 5 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy towary niezgodne z ich opisem zamieszczonym  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą lub umową, towar nie zostanie 

odebrany przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z ww. dokumentami. 

4. Zamawiający zgodnie z treścią niniejszej umowy, zastrzega sobie możliwość skorzystania  

z zakupu realizowanego w ramach prawa opcji, o którym mowa w § 2 umowy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY – DODATKOWY w RAMACH „PRAWA OPCJI” 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji,  

w całym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający może dodatkowo zamówić do zamówienia 

podstawowego nw. ilości towarów: 

Lp. Towar jm 
Maksymalna ilość dla zamówienia 

dodatkowego „prawo opcji” 

1 2 3 4 

1 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 30W 

odpowiadająca wymaganiom określonym  

w pkt I. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 746 

2 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 50W 

odpowiadająca wymaganiom określonym  

w pkt II. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 209 

3 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED DO 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO o mocy max. 100W 

odpowiadająca wymaganiom określonym  

w pkt III. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 50 

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w 

przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel lub wykorzystać prawo opcji w części. 

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji i ilości zamówionych kompletów towarów Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie: do 60 dni od daty podpisania umowy – z terminem 

realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2. 

Informacje o zamiarze skorzystania z prawa opcji stanowić będą kolejne powiadomienia, wykonane 

zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do 

jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje 

przez podpisanie umowy. 

5. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie wskazanym w ust. 

3, maksymalnie do ilości wskazanej w ust. 1. 

6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma 

powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego jest, dla zakupu 

realizowanego w ramach opcji, wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków 

określonych w niniejszej umowie. Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w ramach 

prawa opcji będzie skutkować naliczeniem stosownej kary umownej, przewidzianej w niniejszej 

umowie. 

 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
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1. Dostawę określoną w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować i zakończyć 

w terminie: 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, jednakże nie dłużej niż do 

dnia 30.09.2020 r. 

2. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu opcji (bądź części opcji) w terminie do 60 

dni od daty podpisania umowy, termin realizacji tej części zamówienia opcjonalnego, którego 

zawiadomienie dotyczy, ustala się na: 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, 

jednakże nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r. 

3. Fakt odbioru towaru zostanie potwierdzony protokołem przyjęcia – przekazania sporządzonym  

i podpisanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w czasie umożliwiającym jego 

przyjęcie w godzinach otwarcia magazynu Zamawiającego, tj. w dniach od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 800 

do 1400. 

5. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe z zastrzeżeniem, że dostawa częściowa obejmuje co 

najmniej 50 (pięćdziesiąt) kompletów każdego rodzaju towaru. 

 

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że maksymalna wartość niniejszej umowy w zakresie zamówienia podstawowego 

określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z przyjętą ofertą wyniesie: 

ogółem: ………………………. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………..……………………….), 

w tym: 

cena netto: ……………….. zł  

(słownie:………………………………………………………..), 

oraz podatek VAT 23%, tj. ………………………………. zł. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy dla dostaw wskazanych w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwoty wynikające z wartości podanych w tabeli: 

Lp. Towar jm Ilość 

Cena  

jednostko

wa  

netto [zł] 

za jeden 

kpl. 

Wartość  

netto 

[zł] 

(cena 

jednostkowa 

netto x ilość 

podstawowa) 

Stawka  

VAT 

(%) 

Wartość  

brutto 

(wartość netto 

+ kwota VAT) 

1 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 30W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt I. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 50     

2 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 50W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt II. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 50     

3 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 100W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt III. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. 5     

Razem:    
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3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć 

dodatkowe wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego określonych 

w tabeli powyżej - ust. 2. 

4. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna 

wysokość wynagrodzenia należnego za dostawę towarów realizowaną w ramach prawa opcji nie 

może przekroczyć ................................................ zł brutto, gdzie: 

Z
a
d

a
n

ie
 

Towar jm Ilość 
Maksymalna wartość wynagrodzenia 

brutto 

1 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 30W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt I. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 746 do ……………………….. zł 

2 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 50W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt II. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 209 do ……………………….. zł 

3 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU 

LED DO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

o mocy max. 100W odpowiadająca 

wymaganiom określonym  

w pkt III. Formularza 2.3. do SIWZ 

kpl. do 50 do ……………………….. zł 

 

5. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalne 

całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji dostawy określonej w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy, oraz wynikające z uwzględnienia prawa opcji stanowić będzie sumę kwot 

wynikających z treści § 4 ust. 1 i ust. 4 i nie może przekroczyć: 

ogółem: ……………….……………. zł brutto 

(słownie: ………………………………….), 

w tym: 

cena netto: ……………….. zł (słownie:………………………………………………………..), 

oraz podatek VAT ……… % tj. ………………………………. zł. 

6. Ceny i wartości określone w ust. od 1 do 5 obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem 

niniejszej umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania na własny koszt w okresie obowiązywania umowy oraz okresie gwarancji 

obowiązkowych przeglądów i serwisów. 

8. Wykonawca gwarantuje stałość cen na dostarczany wyrób przez cały czas trwania umowy. 

9. Ostateczną wartością umowy będzie łączna wartość dostaw zrealizowanych w okresie jej 

obowiązywania. 

10. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności oraz zastawiania 

wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 5 

SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 

 

1. Wymienione w §1 oraz w §2 towary Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko na nw. adres: 

Oczyszczalnia Ścieków „MEWA” 05-180 Pomiechówek, ul. Koralowa 13. 
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2. O planowanym terminie dostarczenia i przekazania towaru Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

z co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych). Obowiązuje forma powiadomienia – 

faksem lub e-mailem w którym zawarte będą dane identyfikacyjne przedmiot umowy oraz 

proponowany termin odbioru. Zamawiajacy zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą 

otrzymanie powiadomienia. 

3. Podstawą dokonania odbioru przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz  

z towarem: 

1) Deklaracji zgodności; 

2) Kart gwarancyjnych zawierających dane identyfikacyjne wyrobu wraz z wzorem protokołu 

reklamacji i opisem zasad postępowania w przypadku reklamacji – indywidualnie dla każdego 

kompletu wyrobu. 

4. Odbioru ilościowego dostawy dokona komisja wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego  

w miejscu dostawy określonym w ust. 1. 

5. Wykonawca przekaże dostarczone towary Zamawiającemu na podstawie dokumentów o których 

mowa w ust. 3, a Zamawiający sporządzi „protokół przyjęcia – przekazania” wskazując termin 

dostawy. 

6. Do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia – przekazania lub dokumentu „WZ” 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu 

wyrobów i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

7. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „protokole przyjęcia – 

przekazania”. 

8. Z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający odmówi 

przyjęcia dostawy niezgodnej ilościowo oraz zawierającej inny asortyment niż określony  

w umowie, bądź niezgodny pod względem jakościowym. 

 

§ 6 

ODBIOR TECHNICZNY - WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodny z umową oraz złożoną ofertą na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. Jakiekolwiek odstępstwa od przedmiotu umowy, przed 

odbiorem, muszą być potwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego i są dopuszczalne w 

sytuacjach określonych w § 14 umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do odbioru przedmiot umowy zgodnie z § 1 oraz § 2 

(gdy Zamawiający podejmie decyzję o uruchomieniu prawa opcji) umowy, kompletnymi kartami 

gwarancyjnymi, wykonany zgodnie z wymaganiami umowy. W przypadku nie spełnienia 

powyższego, Zamawiający wstrzyma się od dokonania odbioru. 

3. W uzgodnionym terminie przedstawiciel Zamawiającego dokonuje w ramach nadzoru odbioru 

przedmiotu umowy. Fakt dokonania odbioru towaru potwierdzony zostanie protokółem odbioru, 

wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedmiotowy protokół stanowi podstawę do przystąpienia do odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zakupione towary stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostały 

wykonane w sposób gwarantujący prawidłowe i bezawaryjne ich działanie, z należytą starannością 

i spełniają wymagania określone w SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem realizacji umowy 

określonym w § 3 o stanie jej realizacji oraz niezwłocznie gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 
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§ 8 

GWARANCJA; RĘKOJMIA 

1. Wykonawca, na podstawie złożonej oferty, udziela na towar gwarancji wynoszącej 5 lat na 

użytkowanie, zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno - eksploatacyjnych  

i niezawodną pracę dla wszystkich elementów składowych towaru. 

2. Termin gwarancji liczony jest od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego wskazanej na protokole 

przyjęcia - przekazania. 

3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części i podzespołów powstającego w wyniku ich 

eksploatacji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego, do: 

1) zapewnienia na własny koszt wykonania w okresie gwarancji napraw wszystkich elementów 

towarów, które w okresie gwarancji przestały działać bądź uległy uszkodzeniu z przyczyn 

niezależnych od zamawiającego. Demontaż niesprawnej oprawy, a następnie montaż nowej 

bądź pogwarancyjnej należy do Zamawiającego. Wykonawca zapewni Kuriera, który odbierze 

oprawę od zamawiającego w ramach reklamacji. 

2) wykonania w okresie gwarancji i rękojmi napraw oraz usunięcia usterek i innych niesprawności, 

na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego 

zgłoszenia. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, indywidualnie dla każdego kompletu 

wyrobu, które dołączy do kompletu dokumentacji eksploatacyjnej wraz z wzorem „Protokołu 

reklamacji”. 

6. W razie stwierdzenia w momencie dostawy lub podczas eksploatacji wad w wyrobie lub niezgodności 

wyrobu z SIWZ nie możliwych do usunięcia (naprawy), Wykonawca zobowiązuje się na żądanie 

Zamawiającego wymienić go na własny koszt na nowy pełnowartościowy, wolny od wad. 

7. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne towarów 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę zataił. 

9. O wadzie fizycznej towarów Użytkownik zawiadamia Zamawiającego i Wykonawcę w chwili 

ujawnienia w nich wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

10. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez Odbiorcę lub Użytkownika, 

przekazany Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 60 dni od daty ujawnienia wady. Przekazanie 

protokołu w terminie późniejszym nie powoduje utraty roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym towarze, 

Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty jego 

otrzymania; 

2) usunie wadę w terminie 10 kalendarzowych dni licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji”; 

3) dostarczy wyroby wolne od wad do miejsca w którym wadę ujawniono. Transport wadliwego 

wyrobu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy; 

4) w sytuacji o której mowa w ust. 7 i 14, dokona wymiany wadliwych wyrobów bez żadnej 

dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 

12. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad towarów jednostka użytkująca nie 

mogła z nich korzystać. 

13. W przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia wad wyrobu, Wykonawca na własny koszt, 

bez żadnej dopłaty nawet gdyby ceny uległy zmianie, dostarczy i wymieni go na nowy wolny od 

wad u Użytkownika u którego wadę ujawniono, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia lub „Protokołu reklamacji”. 

14. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 7 i 14, wyroby podlegają odbiorowi 

realizowanemu przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 niniejszej umowy. 
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§ 9 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Podstawę do dokonania płatności będą stanowiły: 

• oryginał faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

• protokół odbioru przedmiotu umowy (Protokół Przyjęcia-Przekazania) podpisany przez 

Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego potwierdzający przyjęcie towaru. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktur 

wystawianych sukcesywnie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego faktycznego 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zachowaniem cen jednostkowych określonych  

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. Płatności częściowe są dopuszczalne tylko w przypadku dostarczenia 

co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kompletów towaru. 

3. Należność na wystawionej fakturze będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem bankowym 

w terminie …… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z kompletem 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 z tym, że za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dokonania części płatności obejmującej podatek VAT na rachunek VAT wykonawcy. 

4. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu: 

1)  w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego 

Fakturowania  na konto Zamawiającego identyfikowane poprzez NIP Zamawiającego, lub 

2) w oryginale do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na 

podany rachunek bankowy Nr …………………………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

3. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Umowie nie figuruje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanym dalej 

„Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do 

czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia 

nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego  

w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 dotyczącym wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

nie przysługują odsetki. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za odstąpienie od umowy bądź jej części z przyczyn dotyczących Wykonawcy – 10% 

maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 (część umowy bez 

prawa opcji) bądź niezrealizowanej z powodu odstąpienia części umowy; 

2) w przypadku odmowy zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w ramach prawa opcji – 10% 

wartości brutto umowy wynikającej z prawa opcji, bądź tej części prawa opcji, którego odmowa 

dotyczy; 

3) za opóźnienie w terminie realizacji umowy – 0,3% wartości brutto nieterminowo zrealizowanej 

części umowy, o ile opóźnienie nie wynikło z winy Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowo zrealizowanej części 

umowy i nie mniej niż 100 zł brutto; 
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4) 0,3% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze jak również w okresie gwarancji i rękojmi, o ile opóźnienie nie 

wynikło z winy Zamawiającego – nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy  

i nie mniej niż 100 zł brutto. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość reklamowanego przedmiotu umowy zgodnie  

z ceną jednostkową brutto określoną w § 4 umowy, powiększoną o karę umowną w wysokości 10% 

jego ceny brutto, jeżeli Wykonawca nie wykona zobowiązań wynikających z § 8 (wymiana wyrobu 

na nowy, bądź usunięcie wad). 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji o którym mowa w § 2, kary umowne 

obowiązują na zasadach określonych w § 11 i naliczane będą od rzeczywistej wartości wielkości 

wykorzystanej opcji, o zamiarze skorzystania z której Zamawiający powiadomił Wykonawcę. 

4. W przypadku  naliczenia kar umownych mogą zostać one w pierwszej kolejności potrącone  

z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu tego, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców, 

podwykonawców. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bądź jej niezrealizowanej części w następujących 

przypadkach, w terminie 30 dni od zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania umowy bądź jej realizacją tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać przedmiot umowy w terminie; 

2) gdy dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymogów, o których mowa w niniejszej umowie, 

a Wykonawca odmówił doprowadzenia go do stanu gwarantującego spełnienie ww. wymogów; 

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niewłaściwie lub niezgodnie z umową; 

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

jej wykonywanie może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

5) w razie niewykonania przez Wykonawcę umowy lub jej części w terminie określonym w § 3. 

2. Jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie spełni w całości lub w części świadczenia wynikającego  

z umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. Powyższe 

uprawnienie przysługuje Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 

1. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bądź jej niezrealizowaną część na mocy porozumienia 

stron. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w 

art. 145a ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 14 

WPROWADZENIE ZMIAN DO UMOWY 

 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących 

przypadkach i na następujących warunkach: 

1) zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe 

zachowanie terminów, o których mowa w umowie, o czas w którym z powodu wystąpienia siły 

wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności strajki, 

zamieszki, działania wojenne, zamknięcie granic, pożar, powódź, trzęsienia ziemi i inne klęski 

żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania organów państwowych, samorządowych  

i instytucji cywilnych i wojskowych, których współdziałanie jest niezbędne w celu realizacji 

niniejszej umowy, a których udział w realizacji umowy wynika z przepisów prawa, akty  

o charakterze terrorystycznym; 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy – o okres trwania postępowania odwoławczego przed 

Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem powszechnym, w przypadku gdy zostało wniesione 

odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; dla celów niniejszej umowy 

przyjmuje się, że momentem rozpoczęcia postępowania odwoławczego jest dzień doręczenia 

Zamawiającemu odwołania zaś momentem zakończenia dzień uznania odwołania przez 

Zamawiającego bądź dzień wydania postanowienia lub wyroku przez KIO; 

3) przedłużenia terminu dostawy w zakresie prawa opcji, w każdym czasie, na wniosek wykonawcy 

tak, żeby dostawa nastąpiła nie później niż do dnia 30 października w roku uruchomienia 

zamówienia dodatkowego; 

4) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT) jeżeli wpływa ona 

na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami; 

5) zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym czasie za jego zgodą, a także 

w przypadku dokonania w umowie zmian, o których mowa w pkt 6); 

6) zmiany poszczególnych pozycji asortymentowych stanowiących przedmiot umowy – gdy 

przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku pod warunkiem, że wyrób zamienny będzie 

równoważny z wymaganym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, warunki gwarancji i parametry jakościowe nie ulegną pogorszeniu, że cena 

jednostkowa netto nie ulegnie zwiększeniu; 

7) zmiany pozycji asortymentowych stanowiących przedmiot umowy – w każdym czasie, kiedy 

Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu wyrób o parametrach lepszych aniżeli zaoferowany  

w ofercie, pod warunkiem, że cena jednostkowa netto nie ulegnie podwyższeniu a warunki 

gwarancji nie ulegną pogorszeniu; 

8) zmiany podwykonawcy – w każdym czasie za zgodą Zamawiającego; 

9) innych postanowień umowy – jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów 

prawa, zmianą wytycznych (poleceń) Zamawiającego, o ile powyższe zmiany mają wpływ na 

wykonanie zawartej umowy – zgodnie ze zmienionymi przepisami, wytycznymi bądź 

poleceniami. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 

144 ust. 1 pkt od 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego jej wykonania  

w wysokości 3% maksymalnej wartości brutto umowy (bez uwzględnienia prawa opcji), co 

stanowi kwotę ………………….. zł (słownie: …………………). 
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: ………………………. z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy Nr ……… – dostawa opraw oświetleniowych typu LED” 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie innej niż w pieniądzu, 

w przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

przynajmniej o okres równy okresowi opóźnienia w wykonaniu umowy 

 

§ 16 

DANE OSOBOWE 

 

1. W celu wykonania niniejszej umowy Administrator Danych – Pomiechowskie Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o., adres: ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej „rozporządzenie”. 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe pracowników oraz osób 

zawartych w dokumentacji przetargowej w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, 

stanowisko pracy oraz miejsce pracy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych 

danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie i usuwanie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie 

realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu 

i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1–4 wyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie 

trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z niniejszego paragrafu 

umowy i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością. 

8. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora 

Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich 

Administratora Danych. 

9. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu 

podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest 

Wójt Gminy Pomiechówek. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której 

zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego 

powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku 

niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane 

podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny 

podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną 

odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie 

spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za 

udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w umowie; 
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2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia; 

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane 

przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych 

osobowych; 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania danych osobowych w tajemnicy; 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z obowiązków 

określonych w art. 32-36 rozporządzenia; 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia; 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 

rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych: 

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje,  

o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia; 

2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących 

jej danych osobowych; 

3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli 

sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

13. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszym paragrafie umowy. 

14. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca: 

1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane 

osobowe; 

2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego; 

3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz 

systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 

15. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu. 

16. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania zapisów niniejszego paragrafu umowy 

lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do 

żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych  

i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych  

w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do 

pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, 

kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której 

naruszenie dotyczyło. 

18. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych 

wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa 

nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny 

protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności. 

19. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w zakresie danych osobowych dokonywane będą w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 17 

INNE POSTANOWIENIA 
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1. Osoby upoważnione do kontaktu: 

1) ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktu z odbiorcą w sprawie dostawy jest: 

 ………..………………………………. tel. ……………………. 

2) ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie dostawy 

przedmiotu umowy jest: 

………..………………………………. tel. ……………………. 

2. Zmiana osób przewidzianych do współpracy, wskazanych w umowie nie wymaga sporządzenia 

aneksu, lecz pisemnej notyfikacji. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ i treść oferty Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

- wzór oświadczenia; 

- Powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik 

do Umowy Nr  ……………………………… 

 

Pomiechówek, dnia ……….2020r. 

 

 

„Powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji” 

 

Wykonawca: 

    

 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

 

Dotyczy: umowy Nr ……. na dostawę opraw oświetleniowych typu LED 

 

Zamawiający, Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o. o., adres: 

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek, na podstawie treści § 2 umowy Nr …… z dnia ……………. 

informuje Wykonawcę, firmę  ………………………, o skorzystaniu z prawa opcji o którym mowa w treści § 2 

umowy. 

 

1. W ramach opcji Zamawiający kupuje: 

Oprawy oświetleniowe typu LED-………, w ilości ……….. kpl. 

 

 

2. Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy należnego w ramach opcji, zgodnie z treścią § 4 ust. 3-4 

umowy Nr …………………, w tej części powiadomienia przypadającej do realizacji wyniesie: 

ogółem: …………………… zł brutto 

(słownie: …………………….. zł), 

w tym: 

cena netto: ……………………...zł (słownie: …………………………..), 

oraz podatek VAT 23%. 

gdzie: 

Lp. Asortyment jm Ilość 

Cena  

jednostk. 

netto 

Wartość  

netto 

Stawka  

VAT  

w % 

Wartość  

brutto 

  kpl    23  

        

        

RAZEM:  23  

 

3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nr ……………., z uwzględnieniem 

wartości wskazanej w ust 2 niniejszego pisma, obecnie wynosi obecnie: 

ogółem: …………………… zł brutto 

(słownie: …………………….. zł), 

w tym: 

cena netto: ……………………...zł (słownie: …………………………..), 

oraz podatek VAT 23%. 
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3.1. Wartość umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nr ……………, 

określona w § 4 umowy, obecnie wynosi: 

ogółem: ……………………… zł brutto* 

(słownie: ……………………….zł   ……/100.), 

w tym: 

wartość  netto: ……………… zł (słownie: ………………….. zł ……./100), 

oraz podatek VAT 23% 

 

4. Dla dostawy realizowanej w ramach opcji w ilości i wartości określonej w ust. 2 niniejszego pisma, 

Zamawiający jako miejsce dostawy wskazuje odbiorcę określonego w § 5 ust. 1 umowy, tj. 

Oczyszczalnia Ścieków „MEWA” 05-180 Pomiechówek, ul. Koralowa 13. 

 

5. Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 i 6 umowy Nr ………………., niniejsza pisemna forma powiadomienia 

Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy  

w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w przedmiotowej umowie dla zakupu 

realizowanego w ramach opcji, w tym również terminu dostawy wskazanego w § 3 umowy. 

 

6. Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w ramach prawa opcji będzie skutkować 

naliczeniem stosownych kar umownych, przewidzianych w umowie. 

 

7. Powiadomienie wykonano w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

 

 

 

 

………………………….…………………………….   ……………………………………………………………. 
(potwierdzenie otrzymania powiadomienia) 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

Egz. Nr 1 - Zamawiający a/a 

Egz. Nr 2 - Wykonawca  

 

 

 

wyk.: ………………………. 

 


