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OR-SO.341-19/11/PN-8/10 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
 

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją 

elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk” 
w ramach projektu pn. „e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Gminie Grudusk”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-
Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług 

 
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych --

Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) 

 
 

 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy 
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 
tel/fax (023)6715012 
e-mail: gmina@grudusk.com  
 
 

2. Określenie trybu zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony 
 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 
www.grudusk.com 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie 
Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego 
Czarniewicza. 
 

 



4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych 

 
Rodzaj zamówienia – usługa 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a/ zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (logicznego + 
dedykowanego zasilającego) wraz z zabezpieczeniem ochronnym przeciw-
przepięciowymi i przeciw-zakłóceniowymi w budynku Urzędu Gminy Grudusk, 
b/ przeniesienie i uruchomienie aktualnie działających centralek telefonicznych wraz z 
doprowadzeniem telefonicznego kabla sygnałowego z wyznaczonych punktów do 
serwerowni, 
c/ przeprowadzenie instalacji CCTV, 
d/ dostawa oraz montaż szaf RACK 19”, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
Nie narzuca się Wykonawcy konkretnego rozwiązania topologicznego dla sieci LAN 
obiektu, stwarzając naturalne warunki zdrowej konkurencyjności dla rozwiązań, 
których parametry oraz cechu użytkowe są dostateczne by wykonać zaprojektowany 
przez Wykonawcę model sieci i osiągnąć pełną zgodność cech użytkowych, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków i wymogów bezpieczeństwa oraz sposobu 
zarządzania siecią i jej zasobami przez Zamawiającego. 
 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
  

6. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia upływa w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia, jednakże nie później niż do dnia 31 stycznia 
2011 roku. 
Prace trzeba wykonać w przeciągu weekendów, tj. od piątku godz.16oo, do niedzieli 
godz.24oo. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:  
 a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień, tj. status 
Autoryzowanego Partnera w zakresie instalacji proponowanego systemu okablowania 
strukturalnego – rozwiązania złożonego ofertą przetargową 



b/  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
tj.: 
- potwierdzone referencje przez Zamawiających wykonania w ostatnich 5 latach co 
najmniej 1-ej sieci strukturalnej LAN (logika + wydzielone zasilanie dedykowane), 
których ilość punktów dostępowych sieci przekraczała – 30 PD (czyt. PD – punkt 
dostępowy sieci), 
- dysponują na czas wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą z 
potwierdzonymi uprawnieniami (SEP) do wykonywania instalacji elektrycznych 
powyżej 1 kV, 
- posiadają co najmniej 1-o potwierdzone wdrożenie jednostki UPS o mocy zbliżonej 
do 8 kVA lub większej, 
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy), 
 e/ spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ. 
 

8. Informacja na temat wadium 
 
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 500 zł. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 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 (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy  
Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku. 
 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny 
ofert: cena – 100 %. 
 

    10. Miejsce i termin składania ofert 
 
Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54, 
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 1 grudnia 2010 r, do godz.930. 
 

     11. Termin związania z ofertą 
  
30 dni od terminu złożenia ofert. 
 



 
     12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

     
     13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego  
          systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, 
          na której będą zamieszczone dodatkowe informacje   
          dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
  
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

  14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  
           oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
           adresem strony internetowej, na której będzie 
           prowadzona aukcja elektroniczna 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji 
elektronicznej. 
 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach  
       uzupełniających 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
 
                                                                                         Wójt 
                                                                          mgr Jacek Oglęcki 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       
                                                                                                

 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją 
elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk” 

w ramach projektu pn. „e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Gminie Grudusk”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie 
e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług 

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 
powyżej 14.000 euro 

 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie:  
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  
2010 r Nr 113 poz.759) 
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817) 
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224 poz.1796) 
2. Składając ofertę Wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ”. 

3. Od Wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania 
wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji. 

 
 
                                                                                     
 
                                                                                     Zatwierdzam 
                                                                                                          Wójt 
                                                                                mgr Jacek Oglęcki 
                                                                              
 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy  
06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54 
tel.  (023)6715012, (023)6715070, (023)6715206 
fax. (023)6715012 
e-mail: gmina@grudusk.com 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych. 
2/ Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki”, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a/ w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 
łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej  do przewidzenia, jeżeli: 

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub 

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego 

   b/ w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe 
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zmówienie uzupełniające 
było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu 
zamówienia w niej określonego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a/ zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (logicznego + 
dedykowanego zasilającego) wraz z zabezpieczeniem ochronnym przeciw-
przepięciowym i przeciw-zakłóceniowym w budynku Urzędu Gminy Grudusk, 
b/ przeniesienie i uruchomienie obecnie działających centralek telefonicznych wraz z 
doprowadzeniem telefonicznego kabla sygnałowego z wyznaczonych punktów do 
serwerowni, 
c/ przeprowadzenie instalacji CCTV, 
d/ dostawa oraz montaż szaf RACK 19”, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 



IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia upływa w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia, jednakże nie później niż do dnia 31 stycznia 
2011 roku. 
Prace trzeba wykonać w przeciągu weekendu, tj. od piątku godz.16oo, do niedzieli 
godz.24oo. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania ceny spełniania tych warunków 
 
1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki:  
 a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień, tj. status 
Autoryzowanego Partnera w zakresie instalacji proponowanego systemu okablowania 
strukturalnego – rozwiązania złożonego ofertą przetargową 
b/  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
tj.: 
- potwierdzone referencje przez Zamawiających wykonania w ostatnich 5 latach co 
najmniej 1-ej sieci strukturalnej LAN (logika + wydzielone zasilanie dedykowane), 
których ilość punktów dostępowych sieci przekraczała – 30 PD (czyt. PD – punkt 
dostępowy sieci), 
- dysponują na czas wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą z 
potwierdzonymi uprawnieniami (SEP) do wykonywania instalacji elektrycznych 
powyżej 1 kV, 
- posiadają co najmniej 1-o potwierdzone wdrożenie jednostki UPS o mocy zbliżonej 
do 8 kVA lub większej, 
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy), 
2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zamierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający może także 
wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień. 



3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a/  Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 
c/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 



przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary, 
j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy 
4/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 
którzy: 
a/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub 
art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
b/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania 
c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d/ nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na 
przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 
5/ Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu 
 
1/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
działalności objętej niniejszym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty 
następujących dokumentów: 
a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem 
wzoru – załącznik Nr 3, 
b/ aktualny Certyfikat Producenta określający status Wykonawcy jako 
Autoryzowanego Partnera w zakresie instalacji, projektowania i wykonania 
proponowanego w ofercie systemu okablowania strukturalnego, wystawiony przez 
Producenta lub jego przedstawiciela na rynku polskim, nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert (poświadczona kserokopia)  
c/ dokument zgodności CE wg norm Unii Europejskiej proponowanego systemu sieci 
strukturalnej (poświadczona kserokopia), 
d/ aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 
terminu składania ofert 



2/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
zobowiązany jest on do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów: 
a/ wykaz wykonanej co najmniej 1-ej instalacji sieci strukturalnych w okresie 
ostatnich 3 lat powyżej 30 punktów dostępowych PG (zasilanie i logika) – z podaniem 
ilości punktów PD, dat wykonania wraz z załączeniem potwierdzenia przez odbiorców 
wykazanych usług, że zostały zrealizowane należycie, 
b/ wykaz co najmniej 1-ej potwierdzonej instalacji zespołu zasilania UPS o mocy 
powyżej 8 kVA realizującej zasilanie sieci komputerowej, z podaniem wartości mocy 
(w kVA), typu urządzenia, daty wykonania wraz z załączeniem potwierdzenia przez 
odbiorców wykazanych usług, że zostały wykonane należycie, 
c/ szczegółowy opis proponowanej topologii w realizacji sieci LAN Urzędu Gminy z 
załączeniem schematu logicznego połączeń urządzeń sieci i przypisanych im 
funkcjonalności, podanie cech charakterystycznych dla proponowanego rozwiązania. 
3/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty następujących 
dokumentów: 
a/ ksero uprawnień SEP pracownika wykonującego sieć energetyczną w ramach 
projektu, z potwierdzeniem zgodności z oryginałem. 
4/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: 
a/ sprawozdanie finansowe albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy 
lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
5/ Inne wymagane dokumenty: 
a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1, wraz z oświadczeniem 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
c/ oświadczenie o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2 
d/ dowód wpłacenia wadium, 
e/ wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 5 /jeżeli Wykonawca 
zamierza całość robót wykonać we własnym zakresie wpisuje - nie dotyczy/, 
f/ parafowany projekt umowy (każda strona)  wraz z wypełnionym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym – załącznik Nr 6. 
6/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i 
f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
7/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz 
w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 



przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
8/ Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi 
zmianami).” 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w  ofercie: nazwy 
oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności. 
 9/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 
konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
a/  Wykonawcy przedłożą wraz z oferta umowę określającą strony umowy, cel 
działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności 
/wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców/, 
b/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
udokumentować: 
- że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, 
posiadanego potencjału technicznego oraz osiągniętego  obrotu w zakresie robót 
budowlanych, określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt b, c oraz e, 
c/ Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika /lidera/ do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy  konsorcjum lub zostać 
przedłożone oddzielnie wraz z ofertą /uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania/, 
d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być 
złożone przez każdy podmiot. 
10/ Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
11/ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 



12/ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 
13/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia ich w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 
 
1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
2/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie 
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej 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 taką informację na stronie 
internetowej . 
3/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
4/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
5/ Zamawiający chcąc urealnić wycenę kosztów i przybliżyć maksymalnie 
Wykonawcom poszczególne obiekty Urzędu Gminy, w których ma być zrealizowany 
przedmiot zamówienia, zorganizuje Otwarte Dni Techniczne z udziałem pracownika 
informatyki Urzędu. Celem nadrzędnym jest umożliwienie potencjalnym 
Wykonawcom urealnienia założeń wykonawczych oraz pomiaru z natury niezbędnych 



elementów obiektów dla prawidłowego procesu obliczania kosztów i ilości 
materiałów. 
7/ Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Wójt Gminy Jacek Oglęcki 
Urząd Gminy Grudusk  
tel.(023)671-50-12 w godz.8oo-16oo 

tel.kom. 606413384 
Informatyk Urzędu Gminy Szymon Budnicki 
tel.kom. 503597719 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1/ Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
przetargowe w wysokości 500 zł /słownie: pięćset złotych/, przed upływem terminu 
składania ofert. 
2/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
a/ pieniądzu 
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
c/ gwarancjach bankowych 
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych 
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3pkt 4 lit.b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./. 
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 
Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym 
w Grudusku. 
4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku zamawiającego. 
5/ Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie 
Urzędu Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert. 
6/ Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
/upełnomocnionego/ przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w 
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny /z podaniem imienia i nazwiska/. Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 SIWZ. 
8/ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 
9/ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 



10/ Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
11/ Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
12/ Zamawiający zatrzymuje wadium  wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, nie złoży żądanych dokumentów, oświadczeń lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 
13/Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie 
b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy 
c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
IX. Termin związania  ofertą 
 
1/ Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 
2/  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 
przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłużej jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
3/ Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1/ Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do 
SIWZ. 
2/ Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Umożliwia się Wykonawcom 
złożenie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w 
przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, 
patentu lub pochodzenia. 
3/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złożona w jednym egzemplarzu. 
4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania 
 Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie 
oferty. 



5/ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego   
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 
alternatywne, spowoduje jej odrzucenie. 
6/ Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy. 
a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być  poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, 
b/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 
c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 
7/ Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami. 
8/ Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 
9/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(ą) 
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
10/ Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Wyjątkiem są informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
a/ przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z 
późniejszymi zmianami), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 
iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
b/ stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, 
c/ 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. 
Uwaga: 
d/ zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
e/ Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy). 



11/  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
12/ W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 
a/ ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała                             
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 
b/ wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z    
pełnomocnikiem (liderem) 
c/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 
13) Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) 
zaadresowanej na adres Zamawiającego. 
a/ kopertę należy zaadresować jak niżej:            
 
     Gmina Grudusk  

    Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zaprojektowanie i 
wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w 

Urzędzie Gminy Grudusk  
    
 Nie otwierać przed 1 grudnia  godz.945 

 
  b/ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy, 
c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, należy 
przygotować w sposób określony w ppkt a i b oraz przesłać w zewnętrznym 
opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: 
 
Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zaprojektowanie i 
wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w 

Urzędzie Gminy Grudusk  
  

   Dostarczyć do pokoju Nr 4 I piętro do dnia 1 grudnia 2010 r  
    godz.930 
 

 
d/ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty 
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w 
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca, 
e/ wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
14/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
15/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowane z 
dopiskiem „ZMIANA”.  
16/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie  „WYCOFANIE”. 



 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert 
 
1/ Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I 
piętro, pokój Nr 4, w terminie do dnia 1 grudnia 2010 r do godz.930 

2/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
3/ Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Grudusk przed 
upływem terminu składania ofert. 
4/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2010 r godz.945 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Grudusk – II piętro. 
Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem 
Nr 81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku. 
5/ Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.. 
6/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert. 
7/ Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie 
będą otwierane. 
8/ Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmę) oraz adres 
Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące  ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu 
ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji 
otwarcia ofert. 
 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1/ Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
2/ Ceną oferty jest ogólna wartość brutto całości zamówienia umieszczona na 
formularzu ofertowym. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, 
podatki, licencja oraz koszty transportu, rozładunku i inne konieczne koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia 
3/ Gwarancja wymagalna dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wynosi 
36 miesięcy od momentu odbioru. 
4/ Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
5) Cena może być tylko jedna. 
6/ Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności 
umowy i nie będzie podlegała zmianom.  

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

 



1/ Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa na 
podstawie analizy dokumentów złożonych  w ofertach. 
2/ Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się 
kryterium: 

- cena: 100% 
3/ Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 
 
                                              
                                             cena najniższa 
   punktacja badanej oferty =  --------------------       x 100 
                                             cena badanej oferty 

 
4/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium. 
5/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert. 
6/ Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 
zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7/ W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru  oferty 
najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty  o takiej samej cenie , 
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez 
niego terminie ofert dodatkowych. 
8/ Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
9/ Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli: 
a/ jest niezgodna z ustawą, 
b/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki nie powodują 
zmian treści oferty, 
c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, 
h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
10/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć 
te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 



d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć 
e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
11/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
12/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie 
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
13/ W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
 
 
1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli ofert o: 
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne 
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
d/ terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 
2/ W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
3/ W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa może zostać 
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  



4/ Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem  terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli: 

- złożono tylko jedną ofertę, 
- nie odrzucono żadnej oferty, 
- nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

5/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
i nie wnosi wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.    
   

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego        
wykonania umowy 

 
1/ Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/. 
2/ Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych lub 
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w 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. 
3/ Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
3/ W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny 
być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. 
4/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało być wniesione 
przed podpisaniem umowy. 
5) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminach :  
a/ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane w wysokości 70 %, 
b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %. 
6/ Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w 
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy. 
7/ Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli w dacie upływu terminu zwrotu Wykonawca będzie w 
trakcie usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po 
zakończeniu i odbiorze usuniętych wad. 
 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 



 wprowadzone do treści zawieranej umowy w  
 w sprawie zamówienia publicznego 
 
1/ Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze / projekcie 
umowy/  załączonym do SIWZ- załącznik nr 6. W sporządzonej ofercie Wykonawca 
musi uwzględnić zapisy wzoru umowy. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 przysługujących Wykonawcy w toku 
 postępowania o zamówienie publiczne 
 
1/ Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje 
odwołanie. 
2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę, 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

3/ Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
5/ Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 
6/ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
7/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie 
internetowej. 
8/ Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9/ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
10/ Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 



11/ Pozostałe informacje na powyższy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony 
prawnej ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

XIII. Postanowienia końcowe. 
 

1/ Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 
a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności 
udostępnione zostaną dokumenty, 
d/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania, 
e/ na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z 
załącznikami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
Zamawiającego 
2/ W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 
 
 
 
Załączniki do SIWZ -  nr: 

1. Druk oferty /formularz oferty/ wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu 

2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
5. Wykaz części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 
     6. Projekt umowy.  
                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Załącznik Nr 1 



 

 
                                   

O F E R T A 
 
 
Nazwa oferenta: 

 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
Siedziba oferenta: 
 
........................................................................................................................ 
 
Nr tel/fax......................................................................................................... 
 
Składa ofertę dla: Gminy Grudusk w postępowaniu prowadzonym w trybie – 
przetargu nieograniczonego 
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w 

Urzędzie Gminy Grudusk” 
 
 
Wartość oferty wynosi: 
                                        

netto……………………………………………zł 
                                       

………% VAT………………………………….zł 
                                      

brutto……………………………………………zł 
 
Słownie 
złotych:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
  

 
 
 
                                                                           ........................................................................... 
                                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych) 

 
                                                                                                
 
 
Zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), oświadczamy, że: 
 



                                                                                                                            
1/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej   
zastrzeżeń                       
2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy 
3/ przedmiot zamówienia reprezentowana przez nas firma wykona bez/przy udzia/łu/le*) 
podwykonawców 
4/ wadium w kwocie …………………… zostało wniesione w dniu………………………….. 
w formie: 

- pieniądza*) 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym*) 
- gwarancji bankowych*) 
- gwarancjach ubezpieczeniowych*) 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)*) 

5/ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku: 

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie 

- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy 
7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie: 

- pieniądza*) 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym*) 
- gwarancji bankowych*) 
- gwarancji ubezpieczeniowych*) 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości*) 
8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie 
sprawdzone 

9/  oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert 
10/ oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11/ w załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: 
 
 
……………………………………….                                  ………………………………………………. 
        (miejscowość, data)                                                        (pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych) 
 
 
*) – niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 
                                                                           Załącznik Nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

 



w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) 
 
 
 
Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres oferenta …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel/fax…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, 
którą reprezentuję: 
1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także  
    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 
    zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………..                                   …………………………………………… 
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób 
                                                                                                               upoważnionych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
                                                                       
                                                                               

 
 
 
           
 

                                                                                           Załącznik Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 



 
 

Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres oferenta …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel/fax…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – 
Prawa zamówień publicznych. 
 
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 
 
 
                                                                      
Data…………………………..                                   …………………………………………… 
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób 
                                                                                                               upoważnionych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Załącznik Nr 4 
 
 
 
 
 
 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Szczegółowy opis zamówienia opis przedmiotu zamówienia 
  
  
  
Zamawiający  chcąc  dokonać  możliwie  największego  przybliżenia  skali  problemu oraz 
umożliwić proces należytego oszacowania kosztów wykonania planowanych przedsięwzięć  w  
zakresie  budowy  sieci  lokalnych  LAN  –  umożliwia dokonanie wizyty w obiektach w tzw.- 
Technicznych Dniach Otwartych.  
  
Zamawiający zaleca Wykonawcy konieczność odbycia na wymienionym obiekcie (budynek 
Urzędu Gminy w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk) co  najmniej  1–ej    
wizyty  oglądu  technicznego  przez  przedstawicieli Wykonawcy    startującego    w    



przetargu i w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokonać – samodzielnego   
określenia   stanu   obiektu,   lokacji pomieszczenia  przeznaczonego  na  budowę  sieci  LAN  
i  określenia  niezbędnych parametrów  obmiaru  fizycznego  –  w  celu  prawidłowego  
oszacowania  kosztów prac i materiałów oraz skutecznego określenia czasu wykonania.   
  
Zamawiający przewiduje 2 Techniczne Dni Otwarte tj. 22 i 23 listopada 2010 r   –   na 
wszystkich   obiektach   przewidzianych   projektem   w   celu swobodnego  audytowania  ich  
stanu  przez  przedstawicieli  Wykonawców  –  w obecności przedstawiciela Zamawiającego.   
  
Zgodnie  z  art.  38  ust.3  ustawy Techniczne  Dni  Otwarte  –  Zamawiający  ustanawia  
jednocześnie  dniami  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości dotyczących 
treści SIWZ oraz spotkania z przedstawicielem Zamawiającego.  
 

1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego 
(logicznego + dedykowanego zasilającego) wraz z zabezpieczeniem ochronnym 
przeciw-przepięciowymi i przeciw-zakłóceniowym w budynku Urzędu Gminy 
Grudusk  

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona lokalną sieć (LAN) teleinformatyczną składającą się z 

segmentu sieci logicznej oraz wydzielonej sieci energetycznej z osadzeniem całości torów 

kablowych w jednym natynkowym torze koryt kablowych PCV z przegrodami. 
 
Zamawiający wskazuje, jako standard wykonania całego toru logicznego sieci kat. 6 ( w 

rozumieniu od gniazda na ścianie do panelu krosowniczego wraz z patch - cordami i 

przyłączami stanowisk komputerowych) 

• Wykonawca dokona prowadzenia toru kablowego w zakresie całego projektu w taki 

sposób , by droga jego prowadzenia przebiegała po stronie wewnętrznej pomieszczeń 

w obiekcie omijając wszelkie pomieszczenia komunikacji publicznej tj. ubikacje, 

korytarze, klatki schodowe. 

• W przypadku niemożliwości technicznych prowadzenia toru kablowego w 
uzgodnionym sposobie (jak wyżej) wynikających z rozpoznania   obiektu   lub   
kolizyjnych   tras   np.   toru   zasilania wysokoenergetycznego obiektu z siecią LAN  
Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
podając alternatywny sposób rozwiązania danej kwestii. 

• Wykonawca ma zrealizować budowę sieci LAN określoną na 39 PD , gdzie 1 PD 
stanowi: 

 

1 PD = 1GT+1GL+2GZ 
 

gdzie : 

• PD oznacza Punkt Dostępowy 

• GT oznacza Punkt Telefoniczny standardu gniazda RJ-45 

• GL oznacza Punkt Logiczny standardu gniazda RJ-45 

• GZ oznacza Gniazdo Zasilania standardu 230 V 
 
 



• Instalację okablowania systemowego Wykonawca powinien osadzić w tych samych 

listwach, które użył do realizacji systemu zasilania zachowując zasadę separacji torów 

w korycie dla całości projektu sieci, 
 

• Wykonawca zapewni 10% nadmiar przestrzeni w zakresie ukompletowania 

głównych duktów toru kablowego.  
 

• Zamawiający nie dopuszcza montażu torów kablowych w żadnym z odcinków na kleje 

natynkowe, a jedynie z wykorzystaniem kołków montażowych, 
 

• Wykonawca zrealizuje budowę systemu sieci LAN z wykorzystaniem kabla skrętnego 

4 parowego typu UTP kat 6.  
 

• Zamawiający nie dopuszcza przeciągania przewodów toru kablowego przez 

przepusty ścianowe i międzystropowe - bez wprowadzania w nie peszli sztywnych 

PCV. 
 

• Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celach szacunkowych plan budynku Urzędu 
Gminy Grudusk z zaznaczonymi PD. 

 
 

• Zamawiający sugeruje Wykonawcy konieczność uczestnictwa w Technicznym Dniu 
Otwartym na obiekcie - w celu dokonania subiektywnego określenia na potrzeby 

wykonania wyceny i projektu oszacowania poziomu trudności prac i ilości koniecznych 

do zastosowania materiałów oraz długości odcinków poszczególnych torów 

kablowych. 
 

• Wykonawca ma za zadanie zrealizować kompletny tor sieci teleinformatycznej 
obiektu z jednoczesnym zachowaniem dowolności rozwiązania w warstwie fizycznej - 

Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania w warstwie sieci - a dołączony 

do SIWZ schemat - stanowi jedynie model poglądowy rozwiązania obrazujący zadaną 

funkcjonalność do osiągnięcia . Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń 

stanowisk lub poszczególnych segmentów sieci budynkowej z wykorzystaniem 

połączeń bezprzewodowych bez względu ,czy Wykonawca prowadzi szyfrowanie 

danych w torze , czy też nie. 
 

• Wykonawca w ramach prowadzonych prac - zaprojektuje i wykona kompletny węzeł 

podłączeniowy - ujęcia energetycznego i połączenia z budowaną dedykowanej 

siecią energetyczną dostosowaną do podłączenia w przyszłości centralnego UPSa (10 

kVA, wej 3/wyj. 1 faza 230 V AC , 50 Hz). 

 

• Wykonawca realizując poszczególne odcinki sieci energetycznej i mając na względzie 

przepisy BHP dla takich obiektów powinien dokonać osadzenia pośrednich szaf 

energetycznych ( piętrowych )   oraz szafy głównej ( rozdzielnia sieci ) w 

obszarach o obniżonej komunikacji pracowników urzędu i każdorazowo konsultować 

swoją decyzję z przedstawicielem Zamawiającego , 
 

• Wykonawca nie powinien realizować większej ilości podłączeń punktów PD na jednym 

obwodzie energetycznym w danej rozdzielni - niż 3 PD , 
 



• Całość obwodów napięciowych danej rozdzielni powinna posiadać zabezpieczenie 

wyłącznikiem nadprądowym 3-biegunowym. 
 

• Sieć będzie miała prawidłowo zabezpieczoną wartość poziomu uziomu zgodnie z 

przepisami szczegółowymi dla tego typu działania oraz przepisami wykonawczymi SEP 

i norm Prawa Budowlanego. 
 

• System zasilania powinien zostać poprowadzony w listwach natynkowych PCV z 

separacją toru logicznego dla zminimalizowania wpływu pola elektrycznego na 

przepływ strumienia danych w kablu logicznym. 
 

• Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i utylizacji istniejącego (starego) 

okablowania strukturalnego 
 

• Do budowy toru zasilającego koniecznym jest użycie przewodów izolowanych YDY - 
750 V 3x2,5 mm lub innych o porównywalnych parametrach izolacyjno- 

eksploatacyjnych 
 
2. Przeniesienie i uruchomienie centralek telefonicznych wraz z doprowadzeniem 
telefonicznego kabla sygnałowego z wyznaczonych punktów do serwerowni. 

 
• Wykonawca przeniesie, zainstaluje i podłączy centrale telefoniczne „Platan Beta” oraz 

„Platan Prima Mini”. 
 

• Segment sieci połączeń telefonicznych w obiekcie należy wykonać w taki sposób 

by na poziomie serwerowni głównej obiektu możliwe było uaktywnianie połączenia do 

poszczególnych pomieszczeń oraz wykorzystując odpowiednie przepięcie krosowe -

możliwe było przenoszenie swobodne tego samego numeru do dowolnego 

pomieszczenia w ramach całej sieci strukturalnej obiektu. 
 

• Dopuszcza się osadzenie zespołu krosownic segmentu telefonicznego w tej samej 

szafie dystrybucyjnej co krosownice sygnałów logicznych - z obwarowaniem , że 

między jednym zespołem krosownic , a drugim będzie osadzone co najmniej jedno 

urządzenie aktywne lub organizer kabli. 
 

• Wykonawca zapewni w zakresie każdego z segmentów fizycznych sieci na poziomie 

montowanych krosownic pozostawienie nadmiarowości wolnych portów krosowych w 

ilości 10 % wszystkich portów węzła. 
 

• Porty krosownic wszystkich segmentów sieci powinny zostać opisane ze wskazaniem 

jednoznacznym gniazda na obiekcie.   
 
 

• Wszystkie gniazda telefoniczne wykonać należy w standardzie identycznym jak 

dla wyjść komputerowych ( WJ/RJ-45 ). Standard kabla segmentu telefonicznego 

powinien pozwolić na przyszłą realizacje w tym segmencie usługi VoIP (np. kabel 

kat. 5e). Wykonawca dostarczy odpowiednie kable krosownicze RJ-45/Rj-45 dla 

połączeń na panelu telefonicznym w serwerowni oraz kable połączeniowe dla strony 



telefon- gniazdo naścienne RJ-11(12)/RJ-45 w ilości niezbędnej do realizacji połączeń 

wszystkich gniazd sieci.  

 

• Wykonawca doprowadzi kabel sygnałowy YTKSY 5x2x05 oraz YTKSY 2x2x05  z 
punktów oznaczonych  do pomieszczenia serwerowni do centralek tel.  urzędu w 

celu umożliwienia realizacji przełączeń z zachowaniem istniejącej potrzeby 

pracowników zamawiającego.  
 
 
3. Poprowadzenie instalacji CCTV  
 

• Wykonawca poprowadzi z punktów oznaczonych  kable CCTV (YAP 75 0,59/3,7 + 
2 x 0,50) do szafy dystrybucyjnej nr 2 zakończone wtykami BNC oraz DC 2,1/5,5mm.  

 
4. Dostawa oraz montaż szaf RACK 19” 
 

• Wykonawca dostarczy oraz zamontuje co najmniej  

 
Szafa Krosownicza 42U 600x600 typu RACK 19” z 
cokołem dolnym, przeszklone drzwi przednie, 
zdejmowane panele boczne z trzema półkami o 
głębokości 400mm, drzwi otwierane prawo lub lewo 
stronnie. 
 

szt. 1 

  
Szafa wisząca RACK 9U 19” głębokość 500mm,  jedna 
półka o głębokości 300mm, drzwi otwierane prawo lub 
lewo stronnie. 

szt. 1 

  
Switch - 24 porty, co najmniej dwa porty 1000 Mbit  
(RJ45), rozmiar tablicy adresów MAC 8000, obsługa 
VLAN, klamry do montażu w szafach przemysłowych 
rack 19", zarządzanie przez www  

szt. 1 

 
 
 
 
 
5. Postanowienia końcowe  
 
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego rozwiązania topologicznego 
dla sieci LAN obiektu stwarzając naturalne warunki zdrowej konkurencyjności dla 
rozwiązań, których parametry oraz cechy użytkowe są dostateczne by wykonać 
zaprojektowany przez Wykonawcę model sieci i osiągnąć pełną zgodność cech 
użytkowych- przy jednoczesnym spełnieniu warunków i wymogów 
bezpieczeństwa oraz sposobu zarządzania siecią i jej zasobami przez 
Zamawiającego. 
 



Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 
pochodzić z bieżącej produkcji oraz być oferowane z wykorzystaniem oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego danego producenta w Polsce. 

Wykonawca po zakończonych pracach instalacyjnych - dokona pomiarów poszczególnych 

segmentów z wykorzystaniem miernika pomiarowego odpowiedniego dla danego segmentu i 

przedstawi Zamawiającemu na 3-dni przed zgłoszeniem do odbioru kompletny raport 

pomiarowy: sieci logicznej i elektrycznej podpisane przez uprawnionych pracowników 

Wykonawcy - za zgodność ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami i normami 

dla danego segmentu sieci . 
 

Wszystkie klucze do poszczególnych szaf dystrybucyjnych lub krosowniczych  zostaną 

przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru segmentu sieci LAN. 
 
 
Wszelkie zmiany projektu, jego realizacji, przyjętych czasów wykonania lub kolejności - 

których powstanie wymusi zaistniała w czasie realizacji procedura lub przeszkoda 

nieprzewidziana w ramach przygotowania założeń projektu -muszą być konsultowane 

bezpośrednio z przedstawicielem Zamawiającego przed ich wykonaniem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Plan budynku Urzędu Gminy Grudusk z zaznaczonymi PD 
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Szafa RACK 42U 

 

   
 

 
Szafa wisząca RACK 9U 

 

 
 

 
Szafa energetyczna główna / miejsce 
podłączenia centralnego UPSa 

 

 
 

 
punkt dystrybucyjny (PD) 

 

 
 

 
Miejsce przeniesienia central 
telefonicznych 

 

 
 

 
Punkty zakończenia instalacji CCTV 
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WYKAZ 
części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

 
 

 
 

Zakres robót 
przewidzianych dla 
podwykonawców 

 

 
 
 

Nazwa i dane podwykonawcy 

 
Wartość 
podwyko- 
37ywanych robót 
jako %  
całkowitych 
kosztów projektu 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
.............................................                             ................................................. 
       miejscowość, data                                                                pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

                                                                                                       
 
 



  Załącznik Nr 6 
                
                                                                                                

 
 
                                                                                                                    
 

UMOWA Nr ..............  
 

zawarta w dniu ..............  w Grudusku, 
pomiędzy 

Gminą Grudusk 
reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Jacka Oglęckiego 
a 

.................................................... 
zawarta została umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną 
instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk. 

 
§ 2 

 
1/ Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg realizacji 
umowy są: 
      z ramienia Zamawiającego – Wójt Gminy – Jacek Oglęcki 
      z ramienia Wykonawcy –  .................................................. 
2/ Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi, przekazywane   
będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w ust.1 osoby. 
 

§ 3 
 

Termin wykonania umowy ustala się do dnia ................................. 
 

§ 4 
 

1/ Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność realizacji 
zadania. 
2/ Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 
3/ Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania zadania opisanego w 
§ 1 umowy. 

 



§ 5 
 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania udokumentowanej części umowy. 

 
§ 6 

 
1/ Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy należność w wysokości  
    ................... zł brutto   (słownie: .......................................) 
2/ Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.  
3/ Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury. 
4/ Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze. 
5/ Należność za wykonaną usługę zostanie rozliczona protokołem odbioru po 
zakończeniu robót. 

 
§ 7 

 
1/ Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w   wysokości 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej, co stanowi ...........  zł 
(słownie : ................................................. złotych).  

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w § 10  ust. 1   umowy 
wniesione zostanie w formie ..........................................                                                       

2/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie na 
zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 8 

 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
a/ za niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania w wysokości 1 % od jej 
wartości, za każdy dzień zwłoki. 
b/ w przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 
c/ w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
 

§ 9 
 

1/ Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2/ We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
 
 
 



§ 10 
 

1/ Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 
likwidacyjnego. 
2/ Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy, strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 
 

§ 11 
 

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 
 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze Stron. 
 
            

WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM 
rzeczowo-finansowy dla projektu pn: „Zaprojektowanie i wykonanie sieci 

LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy 
Grudusk” 

 
 

 
Lp 

 
 

 
Zakres rzeczowy zadania 

inwestycyjnego 

Realizacja zakresu rzeczowego do 31.01.2011 r 
 

Wartość netto w 
złotych 

 
Podatek VAT  

22 % w złotych 
 

 
Wartość brutto 

w złotych 

1 zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji okablowania 
strukturalnego (logicznego + 
dedykowanego zasilającego) 
wraz z zabezpieczeniem 
ochronnym przeciw-
przepięciowymi i przeciw-
zakłóceniowymi w budynku 
Urzędu Gminy Grudusk 

   

2 przeniesienie i uruchomienie 
aktualnie działających centralek 
telefonicznych wraz z 
doprowadzeniem telefonicznego 
kabla sygnałowego z 
wyznaczonych punktów do 
serwerowni 

   

3 przeprowadzenie instalacji CCTV    
4 dostawa oraz montaż szaf RACK 

19” 
   

 
Razem 

 

 
 

  

 
 
 
 
Miejscowość, data...............................................                          ................................................ 
                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                                                reprezentacji Wykonawcy)      


