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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592150-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Lampy i oprawy oświetleniowe
2019/S 241-592150
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-502
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olaf Dąbrowski
E-mail: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Tel.: +48 322147173
Faks: +48 322147152
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czechowice-dziedzice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/20138249
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach - Dziedzicach
Numer referencyjny: ZP.271.46.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
31520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach zadania „Efektywne oświetlenie Miejskie w
Czechowicach-Dziedzicach”
Zamówienie obejmuje na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice:
• wymianę 715 sztuk opraw ulicznych na oprawy uliczne w technologii LED;
•dołożenia na istniejących słupach oświetleniowych 35 sztuk opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami;
•wymianie i montażu wysięgników wraz z towarzyszącym osprzętem - 138 sztuk;
•malowanie istniejących wysięgników pod kolor oprawy LED;
•instalację systemu sterowania oświetleniem, który umożliwi automatyczną zmianę, parametrów oświetlenia,
dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również
rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy oświetlenia;
•wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia w tym pomiary luminacji na minimum
15 modułów oświetleniowych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110
45311200
45311100
71355200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Czechowice-Dziedzice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
•opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac instalacyjnych, oznakowanie, ubezpieczenie
oraz zabezpieczenie przejętego terenu na czas montażu, organizację zaplecza, organizację dojść i dojazdów
do posesji w trakcie prac instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie prac instalacyjnych, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych;
•wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji prac
montażowych uległ pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych.
Projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania energią - zainstalowane
zostanie sterowanie oświetleniem ulicznym. Pozwoli to na racjonalniejsze zarządzanie oświetleniem, poprzez
optymalizowanie prac opraw pod kątem czasu pracy i zużywania energii elektrycznej. Modernizowane
oprawy oświetleniowe będą przystosowane do systemu zarządzania oświetleniem z zasilaczami, które mogą
ściemniać lub rozjaśniać oprawy od 0 % do 100 % wartości znamionowej. Oprawy wykonane będą z aluminium
ciśnieniowego, aby ich korpusy mogły odprowadzać ciepło i nie powodować przegrzania diody. Oprawy
wykonane modułowo pozwalają na wymianę zasilacza lub diody bez konieczności wymiany całej oprawy.
Aspekt ekologiczny
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Ekologiczny charakter zamówienia został przewidziany poprzez montaż opraw w technologii LED,
które są całkowicie przyjazne środowisku, nie emitują hałasu. Wymiana oświetlenia oraz zastosowanie
rozwiązań pozwalających sterować oświetleniem ulicznym spowoduje oszczędność w postaci zmniejszenia
zapotrzebowania energii elektrycznej co bezpośrednio przekłada się na redukcję emisji CO2.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy
oświetlenia w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, oraz wykonywanie prac
pod napięciem na istniejącej sieci dystrybucyjnej.
Wykonawca ma obowiązek oznakować wysięgniki (opaska odporną na UV o szerokości mini 10 cm w kolorze
podanym przez zamawiającego) oraz oprawy (naklejka z informacją, iż projekt został zrealizowany z funduszy
UE oraz sygnaturą GCZ, należy przedstawić wzór do zatwierdzenia) zgodnie z zaleceniami zamawiającego
oraz warunkami wydanymi przez TDS. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie i montaż 2 szt. tablic
informacyjno – pamiątkowych o wymiarach minimum 80x120 cm, które zostaną zlokalizowane w wybranych
lokalizacjach na terenie miasta, uzgodnionych przez zamawiającego tablice informacyjno-pamiątkowe winne
zostać wykonane zgodnie z wymaganiami podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Moc całego systemu po modernizacji nie może przekroczyć 42 kW. Zamawiający oczekuje oszczędność energii
na poziomie 277,56 MWh.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Umowa o dofinansowanie projektu „Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach – Dziedzicach” Nr UDARPSL.04.05.02-24-00E0/19-00 z dnia 09 lipca 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”
Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw.
procedura odwrócona).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Zał. nr 8 - PBW Efektywne Oświetlenie Miejskie w Cz-Dz;
Zał. nr 11 - Obliczenia fotometryczne, referencyjne W1-W18;
Zał. nr 14-Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 17-Karta współpracy 2019 - wzór
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji serwisowej / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Umowa o dofinansowanie projektu „Efektywne
Oświetlenie Miejskie w Czechowicach – Dziedzicach” Nr UDA-RPSL.04.05.02-24-00E0/19-00 z dnia 09 lipca
2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usługi.
Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu usługi
obejmującego: prace elektroenergetyczne
Nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. 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 przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w CzechowicachDziedzicach jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;
• administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem
telefonu 32 21 47 153;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, osoby lub podmioty, którym
na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane
zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− 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;
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− 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.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotowym zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy
złotych)
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł (słownie:
czterysta tysięcy złotych)
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero – jedynkową).
4.Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić
przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP Oddział Bielsko – Biała nr konta:
94 1020 1390 0000 6602 0025 0571
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginał
należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. W przypadku wniesienia powyższego
wadium wraz z ofertą należy wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować dokument do jednego pliku
archiwum (ZIP).
5.Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia składania ofert.
6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp:
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7.1.w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu złożenia dokumentów JEDZ tych
podmiotów.
7.2.przedstawienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Informacja dla Wyk., którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
1.1.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
d)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
1.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1:
— a), c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,
— b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., 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. Reguły
określone w ppkt 2 stosuje się odpowiednio.
1.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wyk., Zam. może zwrócić się do
właściwych organ może zwrócić się o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
1.5.Dok. w jęz. obcym są składane z tłumaczeniem na jęz. polski.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 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.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj.:
— budowie lub przebudowie lub remoncie lub wymianie opraw oświetlenia ulicznego minimum 400 opraw w
ramach jednego zadania.
W przypadku, gdy wykazywane usługi, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu,
należy podać w wykazie tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
1.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności:
•minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję: kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika robót w odniesieniu do minimum 1 usługi
obejmującej swym zakresem budowę, lub przebudowę lub remont lub wymianę opraw oświetlenia ulicznego
minimum 400 opraw w ramach jednego zadania, którymi ta osoba kierowała.
Wymieniony wyżej kierownik osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem PPN i
świadectwem kwalifikacyjnym do dozoru.
•minimum jednym zespołem osób składającego się z 5 osób posiadających ważne świadectwo kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji:
a. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b.sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego;
c.aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 i 7 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003r. lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia równoważne do wyżej wskazanych.
Wymieniony wyżej zespół osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN
eksploatacyjne).
2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a)wykazu usług 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 - załącznik nr 6 do
SIWZ
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ.
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu:
a)w zakresie złożenia, zmiany lub wycofania oferty:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
— ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
b)w pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywania informacji:
— poczty elektronicznej zp@um.czechowice-dziedzice.pl .
4.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.
5.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.
Regulamin korzystania z miniPortalu jest dostępny na stronie internetowej na dzień sporządzenia SIWZ pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.
Regulamin ePUAP jest dostępny na stronie internetowej na dzień sporządzenia SIWZ pod adresem: https://
epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
Wykonawcy i Zamawiający są zobowiązani do zapoznawania się na bieżąco z ewentualnymi zmianami w ww.
regulaminach i stosowania aktualnych zapisów zawartych w regulaminach.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP lub pocztę elektroniczną.
8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
9.Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
9.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
9.2. Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ;
9.3. Uzupełniony przez wykonawcę (zestawienie tabelaryczne); wraz z obliczeniami fotometrycznymi
równoważnymi do obliczeń referencyjnych - Załącznik nr 3 do SIWZ;
9.4. Formularz JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ;
9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (załączyć, jeżeli dotyczy);
9.6. Dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania
podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(załączyć, jeżeli dotyczy);
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9.7. Zaleca się dołączenie do oferty przetargowej elektronicznego potwierdzenia dokonania wpłaty wadium
(przelew);
10.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
15. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca winien
zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w
przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Oferty zostaną otwarte w
siedzibie Zamawiającego – Plac Jana Pawła II 2, w sali nr 302 – sala konferencyjna (III piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 Pzp
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia
opisane w art 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy
Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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,
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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,
d)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e)oświadczenia 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
f)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g)oświadczenia 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 Pzp,
h)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 Pzp,
i)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.
4.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art.
179 – art. 198 g ustawy Pzp.
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2.1. 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.
2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.3. 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.
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 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.
2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.8 i pkt 2.9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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