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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105989-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 045-105989
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Osadnik, Sabina Cieślik
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
Tel.: +48 322411270
Faks: +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.mzuim.chorzow.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.:
„Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie – Etap I”
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Numer referencyjny: GI/SC/7050/012/000/20
II.1.2)

Główny kod CPV
31520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta
Chorzów w ramach Projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych
w Chorzowie – Etap I”. Powyższy Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części - opis części zamówienia podano w pkt III. 4 SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000
45316110
45316100
45311200
45231400
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przed modernizacją Po modernizacji
Lp Nr lokalizacji Lokalizacja Typ Ilość opraw Ilość słupów Ilość opraw Ilość słupów Moc przed mon. [W] Moc po
mod. [W] Zakres modernizacji Wymiana oprawy Wymiana słupa Konserwacja
1 6 DTŚ (Drogowa Trasa Średnicowa) ulica 155 87 155 87 287 100* Oprawa + system sterowania 155
2 12 ks. Józefa Czempiela (z tyłu osiedla) ulica 13 13 13 13 173 42 Oprawa + Słup 13 13
3 31 Wschodnia - Węzłowiec - oprawy uliczne ulica 22 22 22 22 173 42 Oprawa + system sterowania 22
4 32 Wschodnia - Węzłowiec - oprawy parkowe ulica 6 3 6 3 82 26 Oprawa 6
5 33 Opolska ulica 10 10 10 10 173 97 Oprawa 10
RAZEM 206 13 0

04/03/2020
S45
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 16

Dz.U./S S45
04/03/2020
105989-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 16

*z redukcją śródnocną mocy do 100W
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 1 składają się:
• Dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji
Przedstawione w Załączniku nr 1A do SIWZ.
Uwaga: system sterowania oświetleniem DTŚ bazujący na otwartych standardach ma mieć zdolność integracji
z odcinkowym Systemem Zarządzania Ruchem na DW902, w tym integracji komunikacyjnej z istniejącymi
stacjami meteo i znakami zmiennej treści wyświetlającej komunikaty ostrzegawcze.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do
SIWZ - szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt. III. 7 postanowień SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/06/2020
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Część 1 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020 r. Oferowany termin
wykonania należy podać w pkt III.3 Formularza oferty.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000
45316110
45316100
45311200
45231400
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przed modernizacją Po modernizacji
Lp Nr lokalizacji Lokalizacja Typ Ilość opraw Ilość słupów Ilość opraw Ilość słupów Moc przed mon. [W] Moc po
mod. [W] Zakres modernizacji Wymiana oprawy Wymiana słupa Konserwacja
1 1 3 Maja - św. Piotra - przejście ścieżka 6 6 6 6 82 35 Oprawa + Konserwacja 6 6
2 4 Cmentarz ul. Graniczna - ciąg pieszy ścieżka 7 7 7 7 82 35 Oprawa + Konserwacja 7 7
3 5 Długa - skwer skwer 7 7 7 7 82 35 Oprawa 7
4 8 Floriańska - skwer skwer 6 6 6 6 82 35 Oprawa + Konserwacja 6 6
5 9 Dąbrowskiego z pomnikiem Chopina skwer 3 3 3 3 82 20 Oprawa + Konserwacja 3 3
6 10 Park pod Kasztanami przy ul. Krzywej skwer 14 14 14 14 82 35 Oprawa + Konserwacja 14 14
7 11 Oświetlenie przy Kościele św. Jadwigi przy ul. Wolności skwer 26 22 26 22 82 26 Oprawa 26
8 14 Plac przy Odrowążów - Łukasińskiego - Karłowicza plac 11 11 11 11 82 35 Oprawa + Konserwacja 11 11
9 20 plac przy kościele Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (od ul. S. Batorego) plac 6 6 6 6 82 26 Oprawa 6
10 21 św. Pawła - skwer przy przychodni skwer 6 6 6 6 82 35 Oprawa + Konserwacja 6 6
11 24 Plac przy kościele św. Floriana plac 13 13 13 13 82 26 Oprawa 13
12 25 Plac przy kościele św. Ducha plac 11 11 11 11 82 38 Oprawa + Konserwacja 11 11
13 27 ul. Skrajna, ścieżka rowerowa ścieżka 26 26 26 26 82 35 Oprawa 26
14 28 Wolności - Dąbrowskiego ścieżka ścieżka 11 11 11 11 82 35 Oprawa 11
15 29 Deptak koryto Rawy (wzdłuż ul. Ratuszowej) ścieżka 17 17 17 17 82 35 Oprawa 17
16 30 Plac Osiedlowy plac 10 10 10 10 82 35 Oprawa 10
RAZEM 180 0 64
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 2 składają się:
• Dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji
Przedstawione w Załączniku nr 1B do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do
SIWZ - szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt. III. 7 postanowień SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/06/2020
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Część 2 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020 r. Oferowany termin
wykonania należy podać w pkt III.3 Formularza oferty.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000
45316110
45316100
45311200
45231400
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przed modernizacją Po modernizacji
Lp Nr lokalizacji Lokalizacja Typ Ilość opraw Ilość słupów Ilość opraw Ilość słupów Moc przed mon. [W] Moc po
mod. [W] Zakres modernizacji Wymiana oprawy Wymiana słupa Konserwacja
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1 2 Amelung teren rekreacyjny park 73 54 73 54 82 26 Oprawa 73
2 3 Amelung - 3 Maja ciąg pieszy ścieżka 6 6 6 6 82 22 Oprawa 6
3 13 Młodzieżowa - Szczecińska skwer skwer 11 11 11 11 82 35 Oprawa + Konserwacja 11 11
4 15 Park na górze Wyzwolenia - Park Redena (od ul. Parkowej) park 47 47 47 47 82 26 Oprawa + Słup 47 47
5 23 Styczyńskiego - Żołnierzy Września deptak - łącznik ścieżka 12 12 12 12 82 26 Oprawa 12
6 26 Waxmana ulica 7 7 7 7 82 38 Oprawa 7
RAZEM 156 47 11
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 3 składają się:
• Dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji
Przedstawione w Załączniku nr 1C do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do
SIWZ - szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt. III. 7 postanowień SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/06/2020
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Część 3 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020 r. Oferowany termin
wykonania należy podać w pkt III.3 Formularza oferty.

II.2)

Opis

04/03/2020
S45
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 16

Dz.U./S S45
04/03/2020
105989-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 16

II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000
45316110
45316100
45311200
45231400
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przed modernizacją Po modernizacji
Lp Nr lokalizacji Lokalizacja Typ Ilość opraw Ilość słupów Ilość opraw Ilość słupów Moc przed mon. [W] Moc po
mod. [W] Zakres modernizacji Wymiana oprawy Wymiana słupa Konserwacja
1 7 Dyrekcyjna - skwer skwer 12 12 13 13 82 36 Oprawa + Słup + Konserwacja 13 1 12
2 16 Park Róż park 73 73 73 73 82 32 Oprawa + Słup 73 73
3 17 Park Pileckiego park 11 11 11 11 82 40 Oprawa + Słup 11 11
4 18 Plac Mickiewicza park 13 14 14 14 82 13 Oprawa + Słup 13 1*
5 19 Rynek skwer przed pocztą skwer 10 5 10 5 82 18 Oprawa + złącza+system sterowania i monitorowania 10
6 22 Wolności - deptak ulica 76 70 76 70 82 39 Oprawa + złącza + system sterowania 76
RAZEM 196 86 12
*słup zintegrowany z oprawą świetlną
UWAGA:
1) Park Róż (lokalizacja nr 16) i Park Pileckiego (lokalizacja nr 17) – Zamawiający posiada opracowane
dokumentacje projektowe, obejmujące kompleksowe rewitalizacje ww. Parków. Przedmiotowe dokumentacje
są wiążące pod względem architektonicznym dla inwestycji prowadzonych na tym terenie. Przedmiotem
niniejszego zamówienia w zakresie ww. Parków jest wyłącznie wymiana oświetlenia - w dokumentacji
technicznej, na mapie sytuacyjnej każdego z ww. Parków, wskazano oświetlenie do modernizacji. Zamawiający
przewiduje wykonanie (dobudowanie) nowego oświetlenia w ww. Parkach zgodnie z posiadanymi
dokumentacjami projektowymi w późniejszym terminie i w ramach odrębnej umowy. Oferowane w ramach
niniejszego zamówienia oprawy winny spełniać wymogi dokumentacji projektowej, zapewniając tym samym
wykonanie w przyszłym terminie całego zadania w sposób spójny architektonicznie i zgodny z opracowaną
dokumentacją projektową.
2) Rynek –skwer przed poczta (lokalizacja 19) – dokumentacja opracowana dla lokalizacji obejmuje montaż
zintegrowanego systemu sterowania i monitoringu.
3) ul. Wolności (lokalizacja nr 22) – Zamawiający wymaga montażu opraw oświetleniowych o wyglądzie
równoważnym lub możliwie zbliżonym do dobranego w dokumentacji technicznej wzoru oraz zainstalowanych
opraw na rogu ulic Wolności i Zjednoczenia 1.
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 4 składają się:
• Dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji,
• Dokumentacja projektowa dla Parku Róż,
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• Dokumentacja projektowa dla Parku Pileckiego,
• Dokumentacja projektowa dla Skweru przed Pocztą
Przedstawione w Załączniku nr 1D do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do
SIWZ - szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt. III. 7 postanowień SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/06/2020
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Część 4 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020 r. Oferowany termin
wykonania należy podać w pkt III.3 Formularza oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy
PZP;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz w pkt V.1.2 1)- 3) SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Uwagi dot. JEDZ zawarto w pkt VI.1 SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w odniesieniu do danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w dalszej części ogłoszenia oraz w pkt.
VI.2.1 i VI 2.3. SIWZ oraz zgodnie z pkt. VI.2.2 SIWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 oraz odpowiednio 1A i/lub 1B i/lub i/lub 1C i/lub
1D do SIWZ następujących dokumentów:
1) karty katalogowe lub specyfikacje techniczne oferowanych dostaw (tj. opraw, słupów, systemu sterowania)
zawierające co najmniej informacje zawarte w Załączniku nr 1.1. do SIWZ,
2) obliczenia fotometryczne, wykonane przy zastosowaniu ogólnie dostępnego i uniwersalnego programu
komputerowego (przykładowo Dialux), którego baza danych jest ogólnodostępna m.in. na stronach
internetowych producentów.
3) certyfikat potwierdzający przyznanie oprawom oświetleniowym znaku ENEC przez sygnatariusza
porozumienia ENEC lub dokumentu równoważnego (jeżeli dla danej oprawy żądano w ww. Załącznikach
posiadania znaku ENEC),
4) deklaracje zgodności CE.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których
mowa: w pkt VI.2.3. SIWZ ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
W pkt VI.2.3. SIWZ ppkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Pozostałe informacje w tym zakresie zawarto w pkt.VI.4 SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.mzuim.chorzow.eu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 tj. od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 369).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 7
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. w przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z
kredytu) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
B. w przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z
kredytu) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
C. w przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z
kredytu) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
D. w przypadku składania oferty na Część 4 zamówienia:
a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z
kredytu) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 750 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
E. w przypadku składania oferty na dwie lub więcej Części zamówienia:
a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków
z kredytu) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości najwyższej spośród określonych dla części, na które
składa ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
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b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną najwyższą spośród
określonych dla części, na które składa ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w odniesieniu do danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
określoną w pkt. V.1.2 2) dla danej części zamówienia.
2) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w ww. dokumentach w walutach innych niż wskazana
przez Zamawiającego (tj. PLN), Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia
dokumentu, podając datę i kurs.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie warunków.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Niezależnie na którą i ile części zamówienia składana jest oferta:
a) Wykonawca winien wykazać, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, dostawy wraz z montażem co najmniej 80 szt. opraw oświetleniowych drogowych i/
lub parkowych w technologii LED,
I załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywana należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane.
Dostawy te mogły zostać wykonane i/lub są wykonywane maksymalnie w ramach czterech odrębnych umów.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli dostawa wraz z
montażem nastąpiła do dnia wyznaczonego na składanie ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi spełniać jeden z
Wykonawców występujących wspólnie.
b) Wykonawca musi dysponować następującymi osobami:
Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
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Co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003
r., poz. 828) na stanowisku dozoru;
Co najmniej 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003
r., poz. 828)
Na stanowisku eksploatacji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w
kraju zamieszkania tych osób.
Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający, zgodnie z § 2pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828) dopuszcza równoważne kwalifikacje
zdobyte w innych państwach członkowskich UE z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz.
65).
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku należy zawrzeć
w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Wykaz osób).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w odniesieniu do danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
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2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków,
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (Załącznik nr 8).
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i oraz określonych w umowie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/06/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Chorzów, ul. Bałtycka 8A, pokój nr 36 (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w tym na dane części zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
1.1. Część 1 zamówienia: 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100)
1.2. Część 2 zamówienia: 6 000 zł (sześć tysięcy złotych 00/100)
1.3. Część 3 zamówienia: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
1.4. Część 4 zamówienia: 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dla danej części
zamówienia, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny brutto podanej w ofercie (dla danej części zamówienia).
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i e- mail za pomocą których prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych doc, docx, xls, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale.Pozostałe informacje w powyższym zakresie zostały określone w SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2.04.2016 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 „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MZUIM,Chorzów, ul. Bałtycka8A,, tel.: 322 411
270,e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
• W MZUiM wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tel.: 322
414 250 lub e-mail: iod@ mzuim.chorzow.eu
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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 odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy PZP
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. 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. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Wszelkie kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są art. 179 - 198g ustawy PZP.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020
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