
   
Rymanów,27.04.2010

GMINA  RYMANÓW
38 -480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych  Dz.U.Nr.19 poz.177 z 
późniejszymi zmianami ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul.  
Rymanowskiej w miejscowości Wróblik Szlachecki ” w zakresie:

Podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2 x 35 mm2 po istniejącej linii nN o długości 727 m 
(568 m tor kierunek Milcza i 159 m tor kierunek Rymanów), montaż 14 szt. opraw typu Lunoida S-
150 na wysięgnikach rurowych ocynkowanych o długości 1,5 m montowanych nad linią nN. Od 
słupa linii nN Nr 5/706/1 ułożenie 469 m kabla YAKY 4 x 35 mm2 oraz budowa 7 szt. słupów SAL-
10 Wł1/1,5/3,7/5 oraz opraw typu Lunoida S-150 IP 67/45. Układ pomiarowy trójfazowy 
zabudowany wraz z sterowaniem (zegar TALENTO 892) w istniejącej skrzyni SR stacji.

Termin realizacji zamówienia ustala się na : 
• rozpoczęcie – po zawarciu umowy  •  zakończenie – 30 czerwiec 2010 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.
Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 14 maja 2010 r do godz. 10 00  w Sekretariacie Urzędu 

Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty 

wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 14 maja 2010 r o godz. 10 00  
w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.
Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli,  ustawy  
nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej  
mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły „ spełnia – 
nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

http://www.rymanow.pl/


Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku posiadania uprawnień są: aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 
koniecznym do wykonania zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce 
przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub 
KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji oddziału ZUS 
lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia są:  wykaz 
wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i  miejsca 
wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje 
lub będzie dysponował wykonawca. Zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania 
innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 
jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, wykaz 
osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez ich 
czynności, a także przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca w wykazie wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował.
Dokumentami potwierdzającymi warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia są: sprawozdanie finansowe/bilans oraz rachunek zysków i  
strat, jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,  
również opinia o badanym sprawozdaniu/bilansie oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – za ten okres, informacji z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność   kredytową wykonawcy, wystawionej 
nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert, polisy, a w przypadku jej braku – innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów przedkłada informację 
z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności 
kredytowej korzysta, potwierdzającą wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania 
ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,  
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy 
przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 



uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 m-
ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
miejsca osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy – 
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, albo zaświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest
Waldemar Karp – inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel.  
0134357975,   fax.0134355765 w godz. pracy Urzędu Gminy poniedziałek – od 8 – 16-tej,od 
wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.


