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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Chorzów - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie 
41-500 Chorzów 
ul. Bałtycka 8A 
telefon: + 48 32 241 12 70, fax: +48  32 241 40 60 
adres strony internetowej:  
www.bip.mzuim.chorzow.eu 
e-mail: 
sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
adres elektronicznej skrzynki odbiorczej Zamawiającego: 
E-PUAP: ePUAP: /oywgc7498i/skrytka 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843) dla dostaw, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub 
„ustawą PZP”,. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. 
„procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP. 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami udostępniono 
zainteresowanym Wykonawcom na stronie internetowej: www.bip.mzuim.chorzow.eu. 

4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 
ustawy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
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. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby 
części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć według 
swojego wyboru ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca 
w JEDZ (w Części II sekcja A: Informacje na temat wykonawcy) wskazuje części zamówienia 
w odniesieniu do której/których składa ofertę. 

3. Zamówienie obejmuje w szczególności: 
3.1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 
3.2. Dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu LED - łączna ilość opraw przewidziana do 

montażu wynosi 738 sztuk, ilości dla poszczególnych części zamówienia podano w pkt. III.4 
SIWZ. 

3.3. Demontaż wskazanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami. 
3.4. Wymianę wskazanych wysięgników. 
3.5. Dostawę i montaż słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych- łączna ilość 

słupów przewidzianych do montażu wynosi 146 sztuk, w tym 1 sztuka zintegrowana z oprawą 
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świetlną, ilości dla poszczególnych części zamówienia podano w pkt. III.4 SIWZ. 
3.6. Przeprowadzenie nowych przewodów oświetleniowych we wskazanych słupach 

oświetleniowych. 
3.7. Prace konserwacyjne na wskazanych słupach oświetleniowych – łączna ilość słupów 

przewidzianych do konserwacji wynosi 87 sztuk, ilości dla poszczególnych części zamówienia 
podano w pkt III.4 SIWZ. 

3.8. Uruchomienie zmodernizowanej instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów 
elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia. 

3.9. Dostawę i montaż systemu sterowania oświetleniem na wybranych ciągach oświetleniowych - 
jeżeli dotyczy danej części zamówienia.  

3.10. Konfigurację systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym w siedzibie 
Zamawiającego - jeżeli dotyczy danej części zamówienia.  

3.11. Przeszkolenie/instruktaż wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 
systemu sterowania oświetleniem - jeżeli dotyczy danej części zamówienia. 

3.12. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, w wymaganym 
zakresie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
 Program Funkcjonalno- Użytkowy (dot. każdej części zamówienia) – Załącznik nr 1 do 

SIWZ; 
 Dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji - Załącznik nr 1A/1B/1C/1D - 

odpowiednio do części zamówienia; 
 Dokumentacja projektowa dla Parku Róż, Dokumentacja projektowa dla Parku 

Pileckiego, Dokumentacja projektowa dla Skweru przed Pocztą  – dot. Części 4 
zamówienia; 

 Specyfikacja dostaw- Załącznik nr 1.1 do SIWZ. 

Uwagi do Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PF-U):   
1) Zamawiający przed wszczęciem niniejszego postępowania nie prowadził dialogu 

technicznego w rozumieniu przepisów PZP. 
2)  Sposób postępowania ze zdemontowanymi materiałami i innymi odpadami w wiążący 

sposób został określony we Wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).  
3) Zgodnie z ustawą Prawo budowlane – roboty budowlane prowadzone w ramach 

niniejszego zamówienia nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia 
robót. 

4) Okres gwarancji i rękojmi: 
- na dostarczone oprawy: zgodnie z ofertą Wykonawcy,  
- w pozostałym zakresie zgodnie z zapisami Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).  

5) Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym szczegółowo określa Wzór umowy 
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 
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4. Opis części zamówienia 
a) CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:  

  
       Przed modernizacją Po modernizacji             

lp 
Nr 

lokaliza
cji 

Lokalizacja Typ 
Ilość 

opraw 
Ilość 

słupów 
Ilość 

opraw 
Ilość 

słupów 

Moc 
przed 

mon. [W] 

Moc po 
mod. 
[W] 

Zakres 
modernizacji 

Wymiana 
oprawy 

Wymiana 
słupa 

Konserwacj
a 

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 

*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.  

b) CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:  

       Przed modernizacją Po modernizacji             

Lp 
Nr 

lokaliza
cji 

Lokalizacja Typ 
Ilość 

opraw 
Ilość 

słupów 
Ilość 

opraw 
Ilość 

słupów 

Moc 
przed 

mon. [W] 

Moc po 
mod. 
[W] 

Zakres 
modernizacji 

Wymiana 
oprawy 

Wymiana 
słupa 

Konserwacj
a 

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     
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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. 

c) CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: 

       Przed 
modernizacją 

Po modernizacji             

lp 
Nr 

lokaliza
cji 

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 2 Amelung teren rekreacyjny park 73 54 73 54 82 26 Oprawa 73     
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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. 

 
d) CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:  

       Przed 
modernizacją 

Po modernizacji             

Lp 
Nr 

lokaliza
cji 

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 
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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, 
 Dokumentacja projektowa dla Parku Pileckiego, 
 Dokumentacja projektowa dla Skweru przed Pocztą 
przedstawione w Załączniku nr 1D do SIWZ. 
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5. Uwagi ogólne dotyczące realizacji każdej części przedmiotu zamówienia: 
5.1. Miejsce prowadzenia robót Wykonawca oznakuje w sposób zgodny z warunkami 

określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311). 

5.2. Podczas prowadzenia prac montażowych w pasie drogowym: 
1) W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do prac montażowych w pasie 

drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega 
wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji 
Ruchu Drogowego. 

2) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej 
organizacji ruchu, Zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu a kosztami obciąży Wykonawcę. 

3) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku 
pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami 
obciąży Wykonawcę. 

4) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za miejsca 
prowadzonych robót montażowych oraz – jeżeli dotyczy- utrzymanie 
oznakowania tymczasowego.  

5) Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi Wykonawca. 
5.3. Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego. 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków przez cały 

okres prowadzenia robót. 
5.5. Wykonawca jako wytwarzający odpady – jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

prawa go w tym zakresie obowiązujących, w szczególności: 
1) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.). 
5.6. Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt oprawy, słupy, ziemię, 

gruz i inne odpady powstałe podczas realizacji zamówienia. Koszt utylizacji oraz 
ewentualne przychody ze sprzedaży surowców wtórnych należy ująć w cenie ofertowej. 

5.7. Wykonawca na własny koszt odtworzy nawierzchnie dróg, chodników, terenów zieleni 
zniszczonych w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

5.8. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wymagane próby i badania, przed uzyskaniem 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz sporządzi protokoły z tych prób 
i zapewni ich podpisanie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz 
instalacyjnymi;  

5.9. Wykonawca po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie realizacji zamówienia oraz instrukcję eksploatacji i obsługi 
urządzeń w języku polskim. 

5.10. Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiającemu obliczenia potwierdzające 
osiągnięcie efektu energetycznego i ekologicznego. 

5.11. Pozostałe kwestie realizacji zamówienia zostały uregulowane we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.  

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny kod: 
31 520 000-7   lampy i oprawy oświetleniowe 
Dodatkowe kody: 
45 316 110 - 9   instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45 316 110 - 6   instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
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45 311 200-2   roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45 231 400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
71 320 000-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
7.1 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.  

7.2 Dostawy (produkty/ materiały) proponowane w ofercie równoważnej nie muszą 
cechować się dokładnie takimi samymi parametrami, jak te które podane zostały w 
Załącznikach nr 1, nr 1.1 oraz  – odpowiednio do części zamówienia - Załączniku nr 
1A/1B/1C/1D do SIWZ. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia 
przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych 
lub zbliżonych (ale nie gorszych) do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.   

7.3 W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca musi udowodnić 
Zamawiającemu, że oferowane dostawy (produkty / materiały) lub rozwiązania są zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do 
SIWZ. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające  
zgodność, o której mowa wyżej. Ponadto: 

1) w przypadku oferowania opraw równoważnych do określonych w Załącznikach nr 
1, 1.1 oraz 1A (dotyczy składania oferty na Część 1 zamówienia) spełnienie 
wymagań oświetleniowych należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi, 
przy czym takie parametry jak; średnia luminancja Lm, równomierność ogólna Uo, 
uzyskane przy założonej wielkości współczynnika konserwacji LM nie powinny 
być gorsze niż zaprojektowane (określone w Załączniku 1.1) natomiast pozostałe 
parametry oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy oświetleniowej 
PN:EN 13201:2016 dla założonej klasy drogi, 

2) w przypadku oferowania opraw równoważnych do określonych w Załącznikach nr 
1, 1.1 oraz 1B/C/D (odpowiednio do Części zamówienia) uzyskanie parametrów 
oświetleniowych nie gorszych niż zaprojektowane, określonych w ww. 
Załącznikach, należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi. (dotyczy 
składania oferty na Część 2/ 3 / 4 zamówienia). Przy czym wymaga się aby 
parametry wiodące takie jak; średnia luminancja Lm, równomierność ogólna Uo, 
uzyskane przy założonej wielkości współczynnika konserwacji LM nie powinny 
być gorsze niż zaprojektowane (określone w Załączniku 1.1) natomiast pozostałe 
parametry oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy oświetleniowej 
PN:EN 13201:2016 dla oświetlenia drogi w klasie M, natomiast dla drogi 
oświetlonej w klasie P średnie natężenie oświetlenie oświetlenia Em uzyskane przy 
założonej wielkości współczynnika konserwacji LM nie powinny być gorsze niż 
zaprojektowane (określone w Załączniku 1.1) natomiast pozostałe parametry 
oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy oświetleniowej PN:EN 
13201:2016 dla odpowiedniej klasy. 

7.4 Zamawiający dokona oceny równoważności na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
wraz z ofertą dokumentów, w tym obliczeń fotometrycznych i zestawienia oferowanych 
dostaw, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.2 do SIWZ, 
z uwzględnieniem następującej tolerancji odchyleń:  
- w zakresie gabarytów +/-10%,  
- w zakresie temperatury barwowej +/-5%.  
Obliczenia fotometryczne muszą być wykonane przy użyciu ogólnodostępnego 
i uniwersalnego programu komputerowego (przykładowo Dialux), którego baza danych 
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fotometrycznych jest ogólnie dostępna np. na stronach internetowych producentów. 
W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia (Załącznik 1A) należy dostarczyć 
również wynik obliczeń fotometrycznych w pliku tekstowym. Zamawiający wyklucza 
zastosowanie jako równoważnych opraw oświetleniowych, których baza danych 
fotometrycznych nie istnieje lub jest niedostępna. W takim przypadku oferta zostanie 
odrzucona.  

7.5 Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jeżeli w toku 
oceny Zamawiający stwierdzi, że oferowane dostawy (produkty/materiały) lub 
rozwiązania nie są równoważne z przyjętymi w SIWZ.  

8. Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji: 
8.1 Gwarancja na oprawy oświetleniowe – zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy czym 

Zamawiający określa następujący przedział czasowy: 
minimalny okres gwarancji – 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia, maksymalny 
okres gwarancji – do10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że 
okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż gwarancja jakiej 
udziela producent opraw oświetleniowych. 

Okres gwarancji na oprawy oświetleniowe - liczony w latach - jaki Wykonawca oferuje należy 
podać w pkt III.2 Formularza oferty.  

8.2 Gwarancja na słupy oświetleniowe –  5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia 
8.3 Gwarancja na system sterowania (jeżeli dotyczy) – tożsamy z oferowana gwarancją na 

oprawy oświetleniowe, 
8.4 Gwarancja na wykonane prace budowlano- montażowe – 5 lat od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 
9. Zamawiający wymaga, by przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną. W związku 

z powyższym na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wyznaczył termin składania 
ofert odpowiednio dłuższy od minimalnego terminu składania ofert określonego w ustawie PZP. 
Koszt odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawca, który chce skorzystać z prawa 
odbycia wizji lokalnej powinien skontaktować się telefonicznie z Zamawiającym pod nr tel. 32/ 
241 42 42, w celu ustalenia daty wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że wizja lokalna jest 
możliwa wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. W celu zapewnienia 
równego traktowania Wykonawców, jeżeli podczas wizji lokalnej Zamawiający będzie udzielał 
wyjaśnień wykraczających poza treści zawarte w dokumentacji przetargowej, czy to z własnej 
inicjatywy, czy to z uwagi na pytania Wykonawcy biorącego udział w wizji, informacje te 
zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim zainteresowanym poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Zamawiającego, w miejscu publikacji SIWZ, na zasadach opisanych w art. 38 
ustawy PZP, dotyczącym wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ . 

11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

IV. Termin wykonania zamówienia 
1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  
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4. 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.  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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. 1) – 3) niżej, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od 
określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
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: 
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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. 

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. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - 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, 

 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 
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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). 

2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. 
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2.2. Wykonawca wskazuje w JEDZ podmioty trzecie na zasoby których się powołuje (Część II 
sekcja C „Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów”).  

2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania 
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).  

2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 -22 i  art. 
24 ust. 5 pkt. 1,2,3,4 ustawy PZP. 

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 PZP. 
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2.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

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

publicznego; 

3. Podwykonawcy: 
3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych 
z rozmieszczeniem i instalacją.  

3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile 
są oni znani na etapie składania ofert. Wskazanie niniejszego nastąpi w JEDZ (Część II sekcja 
D „Informacje dotyczące podwykonawców”). Ponadto Wykonawca wypełni odpowiednio 
Załącznik nr 3 – Formularz oferty (pkt. 5 Formularza dla części zamówienia na jaką 
Wykonawca składa ofertę). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy” 
lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w ww. formularzach 
niewypełnione (puste pola), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 
własnymi, bez udziału podwykonawców. 

3.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
4.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
4.2. Informację na temat wspólnego ubiegania się o zamówienie należy podać w JEDZ (w Części 

II sekcja A:”Informacje na temat wykonawcy”)  
4.3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oferta winna zostać 
podpisana przez Pełnomocnika, przy czym upoważnienie do podpisania oferty powinno 
bezpośrednio wynikać z dokumentu ustanawiającego Pełnomocnika, lub przez wszystkich 
Wykonawców składający wspólną ofertę.  

4.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
Umowa ta musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie 
zamówienia oraz musi obejmować okres rękojmi.  
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).  
1.1. 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. 

1.2.  Oświadczenie składane jest w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego zgodnie 
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego w treści 
niniejszej SIWZ JEDZ. 

1.3. W celu złożenia JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (dostępnego pod 
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ ) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca 
może również wykorzystać edytowalną wersję standardowego formularza JEDZ 
stanowiącego Załącznik nr 2 do  niniejszej SIWZ  (w formacie doc.) lub JEDZ przygotowany 
wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ - zarówno w 
formacie .xml do zaimportowania w serwisie ESDP, a także w formacie pdf – poglądowo - 
Załącznik nr 2.1. do SIWZ).  

1.4. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod adresem:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf 

1.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). 

1.6. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada 
oświadczenie JEDZ tylko w swoim zakresie. 

1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
JEDZ, zawierające informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z Wykonawców, 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.8. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt V. 1.2 SIWZ, 
polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składa: 

1) swój własny JEDZ oraz 
2) odrębny formularz JEDZ dla każdego z podmiotów, zawierający informacje 

wymagane w części II sekcja A i B, w części III oraz w części IV, w celu 
wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje 
Zamawiający się na zasoby tych podmiotów. 

1.9. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami 
lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, 
Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy 
jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D), 

1.10. W części II JEDZ: 
1) sekcja A: nie wypełniać rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego 

(w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 
22 ust. 2 ustawy); 
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2) sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający 
nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, 

1.11. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (pkt V.1.1 SIWZ), 
w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do 
podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 21- 23 ustawy), 

1.12. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(warunki określone w pkt V.1.2 SIWZ), Wykonawca składa stosowne oświadczenie w Części 
IV JEDZ Kryteria kwalifikacji : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 
kwalifikacji, 

1.13. Część  V JEDZ - nie wypełniać. 

2. 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: 
2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, oraz zdolności technicznej lub zawodowej: 
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.  

3) 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).  

4) 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).  

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. 
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2.2. 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: 
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. 
 
UWAGA:  
Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1), 3) i 4) wyżej złożyć równoważne dokumenty 
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa wyżej, 
może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, 
potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania 
jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie 
systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:  
1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 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. 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust.5 pkt 1 ustawy PZP. 

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzający dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
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8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); 

3. 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. 

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa:  
4.1.  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, 

4.2. 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. 
Dokumenty, o których mowa w pkt  4.1 i 4.2 2) wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.4.2 1) 
SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt VI.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt. VI.2.3.1), składa dokument, o którym mowa w pkt VI.4.1), w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
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zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
5.1. dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2.1 SIWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci 

Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków, 
5.2. dokumenty, o których mowa w pkt VI.2.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  
6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.2.3. SIWZ.  

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
Etap I – Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena wstępna, której poddawani są 
wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w JEDZ i stanowić będzie 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 
Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 
na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną. Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
- spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku 
nr 1, 1.1 oraz odpowiednio 1A i/lub 1B i/lub i/lub 1C i/lub 1D, 
- brak podstaw do wykluczenia. 
7.1 Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.3 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

7.4 Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1. ustawy 
PZP. 

7.5 Ocena spełniania przez Wykonawcę(ów) warunków udziału w tym postępowaniu dokonana 
zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz zapisy zawarte w ofercie i jej 
Załącznikach. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków udziału 
w postępowaniu spowoduje obligatoryjne wykluczenie Wykonawcy z niniejszego 
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postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art.24 ust.4 ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

7.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w § 2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 
Wskazanie powyższego następuje na Formularzu oferty (w pkt. IX). Jeśli wskazane przez 
Wykonawcę i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia 
sporządzone są w języku obcym Zamawiający żąda przedstawienia tłumaczenia na język 
polski dokumentów. 

7.7 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 
i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art.. 25 ust.1 pkt. 1 i 3 
ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
Wskazanie powyższego następuje na Formularzu oferty( w pkt. IX).  

8. Procedura sanacyjna - samooczyszczenie 
8.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.2 W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 
ustawy do złożenia dowodów. 

8.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, 
o których mowa w ust. 1 za wystarczające. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, przy czym: 

1.1. Składanie oświadczeń, wniosków ( w tym o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z 
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres skrzynki ePUAp i e-mail 
Zamawiającego podano w pkt I SIWZ.  

1.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
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elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt I SIWZ adres email. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.3.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Pozostałe informacje w zakresie złożenia oferty zawiera pkt. X niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Wojciech Osadnik , Andrzej Jastrząb – sprawy merytoryczne 
Sabina Cieślik- sprawy formalne 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do 
niniejszej SIWZ.  

7. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP.  

8. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich 
przekazania drogą elektroniczną na ePUAP lub e-mail . 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. 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) 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A  
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770  
z dopiskiem: „Wadium – Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego 
na terenie Miasta Chorzów”. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
4. Wadium wnoszone w formie: 

4.1. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

4.2. gwarancji bankowych. 
4.3. gwarancji ubezpieczeniowych  
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4.4. poręczeń 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 (t.j. Dz. U. Nr 
2019, poz. 310), 

należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 
nieprawidłowy. 

6. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak  niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu 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 ofert 
1. Wymagania podstawowe: 

1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

1.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
1.3 W danej części zamówienia Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Złożenie 

więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 
PZP. 

1.4 Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

1.5 Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ Załączniki nr 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 i 7 w wersji 
edytowalnej. Wykonawca może wykorzystać edytowalne wersje ww. Załączników lub 
sporządzić własne, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie informacje 
wymagane w Załącznikach do niniejszej SIWZ. 

1.6 Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.7 Zaleca się, aby nazwy plików umożliwiały identyfikację ich zawartości bez koniczności ich 
otwierania. 

2.  Złożenie oferty  
2.1. 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. 

2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych doc, docx, xls, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

2.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

2.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę, określonymi w pkt 2.7 niżej oraz wadium, wnoszonym  
w formie innej niż pieniądz, należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

2.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

2.7. Ofertę stanowią następujące dokumenty: 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) Formularz oferty Wykonawcy dla części zamówienia, na którą Wykonawca składa 

ofertę – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 
wraz z załącznikami: 
a) Formularzem cenowym - zawierającym wycenę poszczególnych lokalizacji 

dla części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – sporządzonym 
odpowiednio dla części zamówienia zgodnie z Załącznikiem 3.1. 

b) Zestawieniem parametrów oferowanych dostaw - dla części zamówienia, 
na którą Wykonawca składa ofertę, odrębnie dla każdej lokalizacji-  
sporządzonym odpowiednio dla części zamówienia zgodnie z Załącznikiem 
3.2. 

3) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt V.3.2 SIWZ (jeżeli 
dotyczy). 

5) W przypadku składania oferty równoważnej - dokumenty potwierdzające 
zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1, 
1.1 oraz odpowiednio dla części zamówienia: Załączniku  1A/1B/1C/1D do 
SIWZ. 

6) Wadium- oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami pkt VII SIWZ, 
jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz lub potwierdzenie 
wniesienia wadium w formie pieniądza. 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 
3.1. Ofertę, w tym JEDZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

3.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii 
notarialnie poświadczonej.  

3.3. Pozostałe dokumenty, w tym składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt VI. 2 
i oświadczenie określone w pkt. VI. 3 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

3.4.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
o której mowa w pkt. 3.3 wyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz 1320 z poźń zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa rozporządzeniu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3.6.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt X.2 SIWZ w terminie do dnia 14.04.2020 r. do 

godz. 08.00:  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2020 r. o godz. 09.00, w siedzibie Zamawiającego – pokój 

nr 36 (sala konferencyjna). 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, w tym na dane części zamówienia. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

z otwarcia ofert.  

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca oblicza cenę oferty odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę 

i podaje cenę oferty brutto na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.  
2. Zamawiający przekazuje plik Excel zatytułowany „Formularz cenowy” (w Załączniku nr 3.1 do 

SIWZ). Arkusze nazwano częściami zamówienia, każdy odpowiada kolejnej części zamówienia. 
Z uwagi na dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia 
przestrzeni publicznych w Chorzowie – Etap I” w ramach RPO WSL, w lokalizacjach dokonano 
podziału kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane (jeżeli dot. danej lokalizacji). 
Wykonawca obliczając cenę oferty dla danej części zamówienia wypełnia odpowiedni arkusz, 
podając dla każdej lokalizacji cenę jednostkową netto (koszt jednostkowy netto) oraz koszt 
łączny netto [ilość x cena jednostkowa netto] (zarówno w zakresie kosztów kwalifikowanych jak 
i niekwalifikowanych), następnie sumuje koszty kwalifikowane netto i koszty niekwalifikowane 
netto poszczególnych lokalizacji otrzymując łączną cenę netto. Otrzymaną łączną cenę netto 
przenosi do właściwego miejsca Formularza oferty (cyfrą). Następnie na Formularzu oferty: 

 dolicza należny podatek VAT i podaje jego wartość w zł (cyfrą); 
 podaje otrzymana łączna cenę brutto (cyfrą). 

Wykonawca razem z Formularzem oferty składa „Formularz cenowy” dla części na którą składa 
ofertę. 

3. Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 
4. Dostawy i pozostałe prace wynikające z przedmiotu zamówienia podlegają opodatkowaniu 

podatkiem VAT w wysokości 23%. 
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5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od 
podatku VAT, do ceny oferty dolicza się należny podatek VAT. Cena z doliczonym podatkiem 
stanowi podstawę oceny oferty. 

6. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres czynności i obowiązków wynikający z SIWZ 
i złączników do niej, w szczególności Programu – Funkcjonalno - Użytkowego, Dokumentacji 
technicznych dla poszczególnych lokalizacji, dokumentacji projektowych i wzoru umowy. 

7. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać 
wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego –  
w danej części zamówienia-  przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego:  
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 
rozwiązać umowę. 

8. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej SIWZ  
i że stosownie do nich wycenił swoją ofertę. 

9. Od Wykonawcy oczekuje się  szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, które 
umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

10. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w 
zapisach SIWZ i Załącznikach do niej. 

11. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny.  
Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie: 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych 
poprawek. Zamawiający sprawdzi poprawność obliczenia łącznej ceny brutto zgodnie 
z podanym przez Zamawiającego w pkt XII.2 sposobem obliczenia ceny oferty. Za prawidłowe 
przyjmuje się ilości podane w poszczególnych pozycjach przez Zamawiającego i ceny 
jednostkowe netto podane w poszczególnych pozycjach przez Wykonawcę.  

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

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej części 
zamówienia. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z 
powodu okoliczności opisanych w niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta dla danej części zamówienia 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.  

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 
Cena ofertowa brutto (C) 60% 
Gwarancja (G) 20% 
Termin wykonania (Tw) 20% 

 
Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. 

5. Kryterium cena (C): 
 Oferta z najniższą ceną brutto = 60 punktów 
 Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 
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𝑃𝑐 =
𝐶𝑛

𝐶𝑏
 𝑥 60 

gdzie: 
Pc – ilość punktów  w kryterium cena 
Cn - najniższa cena brutto występująca w ofertach 
Cb - cena brutto wskazana w rozpatrywanej w ofercie 

6. Kryterium gwarancja (G): 
W przypadku kryterium „Gwarancja” Zamawiający będzie brał pod uwagę gwarancję na oprawy 
oświetleniowe, podaną w pełnych latach, zaoferowaną przez Wykonawcę na Formularzu oferty, w pkt. 
III.2.1 (dla danej części zamówienia). 
Zamawiający określa następujący przedział czasowy: 
minimalny okres gwarancji –  5 lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, 
maksymalny okres gwarancji – do 10 lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, 
z zastrzeżeniem, że okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 
gwarancja jakiej udziela producent opraw oświetleniowych 

 Oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji = 20 punktów, 
 Zamawiający przyzna po 4 punkty za każdy kolejny rok gwarancji na oprawy 

oświetleniowe udzielonej przez Wykonawcę powyżej wymaganego minimum 5 lat, 
przy czym nie więcej niż 20 punktów. 

 Pg – okres gwarancji będzie oceniony następująco: 
1) 5 lat gwarancji – 0 pkt 
2) 6 lat gwarancji –  4 pkt   
3) 7 lat gwarancji -  8 pkt   
4) 8 lat gwarancji -  12 pkt  
5) 9 lata gwarancji – 16  pkt. 
6) 10 lat gwarancji – 20 pkt 
 

UWAGA: wskazany okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 
 

 Jeżeli Wykonawca na Formularzu oferty w pkt. III.2.1 zaoferuje okres gwarancji 
krótszy od podanego wyżej minimalnego okresu gwarancji, oferta zostanie uznana za 
niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.  

 W przypadku braku wskazania w pkt III.2.1 Formularza oferty oferowanego okresu 
gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny, tj. 5 letni okres 
gwarancji na oprawy oświetleniowe. 

 W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego 
maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 10 lat, natomiast do umowy 
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

7. Kryterium termin wykonania (TW): 
W przypadku kryterium „termin wykonania” Zamawiający będzie brał pod uwagę termin wykonania, 
zaoferowany przez Wykonawcę na Formularzu oferty, w pkt. III.3 (dla danej Części zamówienia). 
Punktowany jest termin wykonania  liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru 
końcowego  

 Oferta z najkrótszym zaoferowanym terminem wykonania = 20 punktów, 
 TW – termin wykonania, będzie oceniony następująco 

1) do 15.12.2020 r. - 0 pkt. 
2) do 01.12.2020 r. - 10 pkt. 
3) do 17.11.2020 r. - 20 pkt, 
- przy czym 15.12.2020 r. jest ostatecznym terminem wykonania zamówienia. 

 W przypadku braku wskazania w pkt III.3 Formularza oferty oferowanego terminu 
wykonania, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia  
w terminie maksymalnym, tj. do 15.12.2020 r.   
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 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, oferowany przez wybranego Wykonawcę 
termin wykonania zostanie wpisany do umowy, jako obowiązujący termin realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych 
kryteriach: 

P = Pc + Pg + Pw 
9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród  
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 2 wyżej w przypadka określonych w ustawie PZP. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o którym mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. 

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem 
umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty jest Sabina Cieślik, tel. 32 241 42 47. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się 
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu 
zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa 
spółki cywilnej). O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie 
powiadomiony przez zamawiającego odrębnym pismem. 

7. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu 
informacje niezbędne do sporządzenia umowy, w tym dane osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami pkt XV SIWZ. 

9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram rzeczowo – finansowy”. 

10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym, pismem o dacie i miejscu zawarcia umowy. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. 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). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
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3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A 
Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 
Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 

4. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od 
których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie 
może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: 

4.1. przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej 
wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); 

4.2. złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku 
lub innego podmiotu; 

4.3. przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności 
korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się 
z obowiązków przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w innej formie.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form podanych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wartości. 

9. Wartość i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wskaże 
w odrębnym piśmie. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w pkt. 11 SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 
30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

XVI. Wzór umowy 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

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.  

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 PZP 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 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, zwanych dalej 
„orzeczeniem”. 

13. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, 
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 
Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie 
do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.  

14.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron.  

17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 
opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 
po stronie Zamawiającego.  

19. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 
Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.  

20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej.  

21. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

22. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są  art. 179 - 198g ustawy 
PZP. 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322 411 
270, adres e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 

 W MZUiM w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub adresem 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 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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 z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 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; 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− 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. 


