
GMINA OSTROW MAZOWIECKA

uL gen. Wladyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

0 wartoSci ponizej kwot okre^Ionych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamowien publicznych

Przedmiot zamdwienia:

„MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY 0STR6W MAZOWIECKA"

ZATWIERDZIL;

WOJT

r Bnostek

Ostrdw Mazowiecka, 19 grudnia 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia Strona 1 z 24



Rozdzial 1

POSTANOWIENIA 0G6LNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.

GMINA 0STR6w MAZOWIECKA
ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostr6w Mazowiecka

e-mail: gminaostrowmaz@home.pi
adres strony intemelowej: http://ostrowmazowiecka.bipgmina.pl/

Godziny Urz(;dowania: 7:30- 15:30

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamdwienia.

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pozn. zm.) oraz aktow wykonawczych

wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ

zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

1.3. Wartoil^ zamdwienia.

Wartosc zamowienia iest mni^jsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych w odniesieniu do robot budowlanych.

1.4. Slownik.

Uzyte w niniejszej SIWZ (oraz w zal^cznikach) terminy maj^ nast^puj^ce znaczenie:

1) nUStawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pozn. zm.),
2) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) „zam6wienie^ - zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostal opisany

w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

4) npost^powanie" - post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktorego

dotyczy niniejsza SIWZ,

5) nZamawiaJ^cy" - Gmina Ostrow Mazowiecka,

1.5. Wykonawca powinien dokladnie zapoznac si? z ninicjsz^ SIWZ i ziozyc ofert? zgodnie

zjej wymaganiami.

Rozdzial 2

OZNACZENIE POST^POWANIA

2.1. Post?powanie oznaczonejest znakiem: IG.271.25.2019

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym powolywac si?

na wyzej podane oznaczenie.

Rozdzial 3

ZRQDLA FINANSOWANIA

Zamawiajqcy informuje, iz zamowienie realizowane jest ze Srodkdw Wojewodzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska w Warszawie - pozyczka
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Rozdziat 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

4.1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejqcych linii oswieilenia ulicznego na
terenie Gminy Ostrow Mazowiecka z zainstalowaniem energooszcz?dnych opraw ze

zrodlami typu LED.

4.2. Zamawiaj^cy zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza skladania ofert

czekiowvch:

4.2.1. Zakres zamdwienia obeimuie :

1) Wymian? przestarzalych, energochlonnych opraw oswietleniowych na
energooszcz^dne oprawy ze zrodtami typu LED szt. 768, zgodnie z zat^cznikami
lA i IB, w lokalizacjach okreslonych w Zal^czniku nr 11. Wykonawca
odpowiada za demontaz obecnie zamontowanych opraw rt^ciowych oraz ich
utylizacj? (majqtek Gminy) lub przekazanie do wiasciwego oddziahi PGE
Dystrybucja SA (Majqtek PGE), a takze montaz nowych opraw oswietlenia
ulicznego LED.

2) Demontaz starych i montaz nowych wysi(?gnik6w opraw szt. 500. Dhigosci
nowych wysi^gnikow powinny wynikac z poprawnych obliczeh oswietleniowych
w celu zapewnienia spetnienia normy oswietleniowej. Zamawiaj^cy wymaga
przed przyst^pieniem do prac opracowania przez Wykonawc? projektu
modemizacji oswietlenia uwzgl^dniajqcego klasy drog i kategorie oswietlenia,
zapewniajqcego osi^gni^cie wymaganych normami parametrow (spetnienie
wymagah okreslonych w normie oswietlenia drogowego PN-EN 13201:2016 lub
rbwnowaznego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami
fotometrycznymi. Krzywe swiatlosci i bryly fotometryczne oferowanych opraw
uzytych do obliczeh muszq bye mozliwe do pozyskania na og61nodost?pnych
stronach producenta opraw, w celu ewentualnej weryfikacji obliczeh.

3) Wymian? zabezpieczeh opraw na nowe izolowane wraz z wkladkami
topikowymi.

4) Wymiana przewodbw w wysi^gnikach zasilaj^cych oprawy.
5) Montaz uktadow sterujqcych oswielleniem w szafach oswietleniowych.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7) Przed przystqpieniem do realizacji inwestycji wykonawca zobowiqzany jest do

wykonania projektu wykonawczego zgodnie z warunkami uzyskanymi od PGE
OAVyszkbw.

4J. Szczeg61owy zakres zamowienia opisany jest w Wytycznych dla opraw
oswietleniowych - zal. Nr la i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot -

zatqcznikach Nr lb do SIWZ,

4.4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o
prac? osob wykonuj^cych wskazane czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zambwienia zostaly okreslone w zal^czniku nr 10 do niniejszej specyfikacji.

4.5. Rozwi^zania rhwnowazne.
W przypadku uzycia w SIWZ lub zalqcznikach odniesieh do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systembw referencji technicznych, o

ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp Zamawiaj^cy dopuszcza rozwi^ania

rownowazne opisywanym. Wykonawca analizuj^c dokumentacj? projektow^ powinien

zafozyc, ze kazdemu odniesieniu, o ktbrym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp

uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „ lub rownowazne".
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W przypadku, gdy w SIWZ lub za^qcznikach zostaiy uzyte znaki towarowe, oznacza to,

ze podane przykkdowo i okreslaj^ jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakokiowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowad materiaty lub

urzqdzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakokiowych podobnych
lub lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na

prawidlowe funkcjonowanie rozwi^zan przyj?tych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, ktory zastosuje urz^dzenia lub materialy rownowazne b^dzie obowigzany
wykazac w trakcie realizacji zamowienia, ze zastosowane przez niego urz^dzenia i

materialy spetnlajq wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego.

U^cie w SIWZ lub zal^cznikach oznakowanla w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy

oznacza, ze zamawiaj^cy akceptuje takze wszystkie inne oznakowanla potwierdzaj^ce,

ze dane roboty budowlane, dostawy lub ushigi spebiiaj^ rownowazne wymagania. W
przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac

okreslonego przez zamawiajqcego oznakowanla lub oznakowanla potwierdzaj^cego, ze
dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spelniajq rownowazne wymagania,
zamawiaj^cy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje irme odpowiednie srodki
dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj? techniczn^ producenta, o lie dany

wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ushigi, ktore maj^ zostac

przez niego wykonane, spclniaj^ wymagania okreslonego oznakowanla lub okreslone

wymagania wskazane przez zamawiaj^cego.

Uzycie w SIWZ lub zal^cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostk? oceniajqc^ zgodnosc lub sprawozdania z badah przeprowadzonych przez t?

jednostk? jako srodka dowodowego potwierdzaj^cego zgodnosc z wymaganiami lub
cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub

warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze zamawiaj^cy akceptuje rowniez
certyflkaty wydane przez inne rownowazne jednostki oceniaj^ce zgodnosc.
Zamawiajqcy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegolnosci
dokumentacj? techniczn^ producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani

dostfpu do certyfikatow lub sprawozdah z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dost^pu nie moze bye przypisany danemu

wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane
przez niego roboty budowlane, dostawy Lub ushigi spetniajq wyraogi lub kryteria

okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach

realizacji zamowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia uj^to zapis wynikaj^cy z KNR lub KNNR

wskazuj^cy na koniecznosc wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego

sprz^tu 0 konlcretnych parametrach zamawiajqcy dopuszcza uzywanie innego sprz^tu o
ile zapewni to osi^gni^cie zakladanych parametrow projektowych i nie spowoduje
ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq projekiow^.

Zamawiaj^cy wymaga przed przystqpieniem do prac opracowania przez Wykonawc?

projektu modemizacji oswietlenia uwzgl^dniaj^cego klasy drog i kategorie oswietlenia,

zapewniaj^cego osi^gni^cie wymaganych normami parametrow (spelnienie wymagari
okreslonych w normie oswietlenia drogowego PN-EN 13201:2016 lub rownowamego
systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.
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Do obliczen Wykonawca zat^czy dane techniczne rozsyhi swiatta opraw

oswietleniowych tj. catej bryty iwiarfo^ci w formie elektronicznej bazy danych {np.
plikow LDT), umozliwiajqcych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrdw

oswietleniowych drogi w ogolnie dost^pnym programie komputerowym do

wspomagania obliczen (np. RELUX, DIALUX lub inny), dia potwierdzenia, ze

obliczenia zostaly wykonane prawidlowo. Dotyczy to wyl^cznie opraw wymienionych
w ofercie przetargowej. Bryly swiailoici musz§ bye og61nodost?pne na stronie

producenta opraw.

4.6. Zamawiaj^cy nie zastrze2a obowi^zku osobistego wykonania przez wykonawc?
kluczowych cz^ki zamdwienia w zakresie przedmiotu zamdwienia.

4.7. Nazwa/y I kod/y Wspdinego Slownika Zamdwlen: (CPV):
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45316110-9 Insialowanie urz^dzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Rozdzial 5

TERMIN WYKONANIA ZAM6wIEN1A
Wykonawca jest zobowiqzany wykonac zamdwicnie w terminie 3 miesi^cy od dania
podpisania umowy

Rozdzial 6

WARUNKl UDZIALU W POST^POWANIU
6.1. O udzielcnie zamdwienia mog^ ubiegac si(j Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^

wykluczeniu oraz spelniaj^ okreslone przez Zamawiaj^cego warunki udzi^

w post?powaniu.

6.2. O udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad sif Wykonawcy, ktdrzy soelniaia warunki

dotvczace;

6.2.1. Do^wiadczenia:

Wykonawca musi dowiesc, iz wykonal nie wczesniej niz w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnoki jest krdtszy - w tym okresie, to najmniej jednej roboty

budowianej lub dostawy iub dostawy z montazem polegaj^cej na

budowie/modernizacji oswietlenia ulicznego, o wartoici co najmniej

100.000 zi brutto

wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z

zal^czeniem dowoddw dotycz^cych robdt, okreslaj^cych, czy roboty te zostaly

wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaly i prawidlowo

ukonczone.

6.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajqcy wymaga, aby byl ubezpieczony od odpowiedziainosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwot^ nie mniejsz^ niz
500.000 zl.

Ocena spefaiienia powyzszego warunku dokonana b^ie na podstawie ogdlnego
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oSwiadczenia o speteianiu warunk6w udziahj w post^powaniu zawartego w
tresci oswiadczenia Wykonawcy, oraz dokumentow wymienionych skladanych
na zqdanic Zamawiajqcego

6.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zam6wienia:

Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal odpowiednio
wykwaliflkowanym personelcm, prasiadaj^cym wymagane obowi^zujqcymi
przepisami uprawnienla (jezeli ustawy nakiadaj^ obowi^ek posiadania takich
uprawnien) b^dz odpowiednie kwaliflkacje w przypadku podmiotow
zagranicznych i wyksztalcenie niczb?dnc do wykonania zadania dla podanych
nizej stanowisk:

a) kierownik robot (min. I osoba) posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urz^dzen elektrycznych i
elektroenergetycznych i minimum 2 leinie doswiadczenie zawodowe

b) elektrycy ( min, 3 osoby) posiadaj^cymi uprawnienia SEP do I kV w kategorii
E, albo odpowiadaj^ce waznc uprawnienia (kwaliflkacje) w zakresie
eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci elektrycznych.

c) elektrycy ( min. 1 osoby) posiadaj^cymi uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii
D, albo odpowiadajqce waznc uprawnienia (kwaliflkacje) w zakresie
eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci elektrycznych.

d) elektrycy ( min. 3 osoby) posiadajqcymi wazne upowaznlenia do wykonywania
prac na sicci nN w technologii prac pod napipciem (PPN)

Zamawiaj^cy dopuszcza l^czenie w/w uprawnien przez jedn^ osobf np.
posiadanie przez jedn^ osob^ uprawnien kat D i E i PPN

6.3. Zamawiaj^cy moze, na kazdym etapie post^powania, uznac, ze wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsiqwzi^cia gospodarcze wykonawcy moze miec negatywny
wplyw na realizacj^ zamdwienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

6.4. Sposob wykazania warunkow udziafu w post^powaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdzial 7

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST^POWANIA
7.1. Z post^powania o udzieienie zamowienia wyklucza si^ wykonawcy, w stosunku, do

kiorego zachodzi klorakolwiek z okoliczno^i, o ktorych mowa w art. 24 ust. I pkt

12-23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiaj^cy nie nrzewiduie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
ustawy.

7J. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16-20 ustawy, moze przcdstawic dowody na to, ze podj^te przez niego

srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzctclnosci, w szczegolnosci udowodnic

naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym,
zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywdij lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce

wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z organami scigania oraz podj^ie

konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym

lub nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
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stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sqdu zakjiz ubiegania si? o udzielenie zamdwienia oraz nie
uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania lego zakazu.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj4C wag?
i  szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.3 SIWZ.

7.5. Zamawiajqcy moze wykluczyc wykonawc? na kazdym etapie post?pQwania (art. 24 ust.
12 ustawy).

7.6. Sposob wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale
8 SIWZ.

Rozdzial 8

WYKAZ O^WIADCZEfif LUB D0KUMENT6W, JAKIE MAJ^
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA

WARUNKOW UDZIALU W POST^POWAmU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z POSTl^POWANIA

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dol^czyc aktualne na dzlen skladania
ofert oswiadczenia stanowi^ce wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) speinia warunki udziahi w post?powaniu.

8.2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8.1 SIWZ powinny bye sporz^dzone zgodnie
z wzorem zawartym w zal^cznikach 4 i 4A.

8.3. Karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat ENEC dla wszystkich
proponowanych do realizacji zamowienia opraw oSwietlenia ulicznego w celu
potwierdzenia, ze oferowane oprawy oswietlenia ulicznego, odpowiadaj^
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego.

8.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamleszczenia na stronie internetowei
zamawiaiace£0 informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy nnformacH

z otwarcia ofert). jest zobowi^zany do przekazania zamawiajqcemu oswiadczenia o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynaleznoki do tej samej grupy
kapitalowej wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz
informacje potwierdzajqce, ze powi^ania z innym wykonawcy nie prowadz^ do
zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wzdr oswiadczenia stanowi Zal^cznik Nr 5

do SIWZ.

8.5. Zamawiaj^cy przed udzieieniem zamowienia, moze wezwac Wykonawc?, kt6rego
oferta zostaia oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krdtszvm niz 5

dni. terminie aktualnvch na dzlen ziozenia oswiadczen lub dokumentdw.

potwierdzaiacvch okolicznosci. o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.6. Jezeli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania

o udzielenie zamowienia, zamawiaj^cy moze na kazdym etapie post?powania wezwac
wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzaj^cych, ze nie podlegaj^ wykluczeniu oraz spetniajq warunki udziahi w

post?powaniu, a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, ze ziozone
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uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych

oswiadczen lub dokumentow.

8.7. Zamawiaiacv. zeodnie z art. 24 aa ustawy Pzp. w pierwszei koleinosci dckona ocenv

ofert. a nastcpnie zbada czv wvkonawca. ktorego oferta zostala oceniona iako

naikorzvstnieisza nie podleea wvkluczeniu oraz spebiia waninki iidziabi

w Dostepowaniu.

8.8. Na wezwanie zamawiaj^cego z art. 26 ust. 2 ustawv Pzp. Wykonawca
zobowi^zany jest ziozyc nast^pujqce oiwiadczenia lub dokumenty:

8.8.1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc^ warunkdw udzialu w
post^powaniu, o ktorvch mowa w rozdziale 6 ninieiszei SIWZ:

a) wykaz wykonanych robot budowlanych, dostaw lub dostaw z montazem, a

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotbw, na rzecz
ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw
okreslaj^cych czy te dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, referencje bqdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly
wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych sq
wykonywane, a Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie Jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie

wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal
wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty potwierdzajqce ich
nalezyte wykonywanie powinny bye wydane tiie wczesniej niz 3 miesiqce
przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w post?powaniu zgodnie z wzorem stanowiqcym Zaiqcznik nr 7 do
SIWZ.

b) wykaz osob Jakimi b^dzie dysponowal Wykonawca, posiadajqcym
wymagane obowiqzujqcymi przepisami uprawnienia (jezeli ustawy
nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieh) bqdz odpowiednie
kwalifikacje w przypadku podmiotow zagranicznych i wyksztalcenie
niezb?dne do wykonania zadania dla podanych nizej stanowisk:

- kierownik robot (min. 1 osoba) posiadajqcq uprawnienia budowlane
w specjalnoki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych, i minimum 2 letnie
doswiadczenie zawodowe

- elektrycy (min.3 osoby) posiadajqcymi uprawnienia SEP do 1 KV w
kategorii E, albo odpowiadajqce uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie
eksploatacji urzqdzeh, instalacji i sieci elektrycznych.

- elektrycy ( min.l osoby) posiadajqcymi uprawnienia SEP do 1 KV w
kategorii D, albo odpowiadajqce uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie
eksploatacji urzqdzeh, instalacji i sieci elektrycznych.
- elektrycy ( min.3 osoby) posiadajqcymi wazne upowaznienia do

wykonywania prac na sieci nN w technologii prac pod napi^ciem
(PPN)

Zamawiajqcy dopuszcza Iqczenie w/w uprawnieh przez Jednq osob? np. posiadanie
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przez jedn^ osob? uprawnieh kat D i E i PPN zgodnie z wzorem staaowi^cym
Zaiqcznik nr 6 do SIWZ

c) Dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi^zaaej

z przedmiotem zamowienia na sum^ gwarancyjn^ co najmniej 500.000 PLN
(siownie: pi^cset tysi^cy ztotych)

8.8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z udzialu w post^powaniu, o ktdrvch mowa w rozdzlale 7 ninieiszei SIWZ;

a) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku s^du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z

uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platnosci lych naleznosci, wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiqzqcego

porozumienia w sprawie splat tych naleznosci - sporz^dzonego wedhig

wzoru stanowiqcego Zat^cznik Nr 8 do SIWZ;

bj oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne -

sporz?dzonego wedhig wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 8 do SIWZ;

8.8J. W celu potwierdzenia speiniania przez oferowane dostawy wymagan

okreslonych przez Zamawiajqcego:

a) Probki opraw proponowanych do realizacji niniejszego zamowienia.

Zaraawiajqcy zqda dolqczenie po jednej probce oprawy z rodziny opraw

proponowanych do realizacji niniejszego zamowienia. Pr6bka oprawy musi

posiadac parametry zgodne z parametrami rodziny opraw proponowanych

do realizacji niniejszego zamowienia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo
przekazania zal^czonej do oferty probki oprawy do badah w niezalemym

laboratorium w celu potwierdzenia deklarowanych przez Wykonawc?

parametrow technicznych okreslonych w STWiOR i parametrow
fotometrycznych okreslonych w obliczeniach.

8.9. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub iime zlozone przez wykonawc? dokumenty,

o ktorych mowa w pkt. 8.8.1 SIWZ budz^ w^tpliwoki zamawiaj^cego, moze on
zwrdcic si? bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego dostawy byty

wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.10. W przypadku w^tpliwosci co do tre^ci dokumentu zlozonego przez wykonawc?,

zamawiaj^cy moze zwrocic si? do wlasciwych organow kraju, w ktorym wykonawca

ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej

dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

8.11. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?poosci oswiadczeh lub dokumentow
potwierdzajqcych spelnianie warunkow udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw

wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod

okre^lonymi adresami intemetowymi og61nodost?pnych i bezplamych baz danych,

zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc?

oswiadczenia lub dokumenty.
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8.12. W przypadku wskazania przez wykonawc? oswiadczen lub dokumentow

potwierdzaj^cych speinianie waninkow udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw

wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ, ktore znajduj^ si?
w posiadaniu zamawiajqcego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentow

przechowywanych przez zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust, 1 ustawy, zamawiajqcy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy,

korzysta z posiadanych dokumentow, o He sa one aktualne.

8.13. Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym muszq bye ztozone wraz
z thimaczeniami naj?zykpolski. Jezeli oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w

pkt. 8.II SIWZ sporz^zone w j?zyku obcym wykonawca zobowi^any jest do

przedstawienia ich thimaczenia na J?zyk polski.

Rozdzial 9

INFORMACJA DLA WYKONAWC6w POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOT6w, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJ^CYCH POWIERZYC WYKONANIE

CZ^^CI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziahi

w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub

jego cz?sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych

podmiotow, niezalemie od charakteru prawnego Iqcz^cych go z nim stosunkow

prawnych.

9.2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi

udowodnic zamawiaj^cemu, ze realizujqc zamowienie, b?dzie dysponowal
niezb?dnymi zasobami tych podmiotbw, w szczegolnosci przedstawiaj^c

zobowiazanie tvch podmiotdw do oddania mu do dvspozvcii niezbednvch

zasobow na potrzeby realizacii zamowienia.

9.3. Zamawiaj^cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci

techniczne lub zawodowe, pozwalaj^ na wykazanie przez wykonawc? spelniania

warunkow udziatu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz^, wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy Pzp.

9.4. W odniesieniu do warunkow dotycz^cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doswiadczenia, wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotow,

jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub ushigi, do realizacji ktorych te

zdolnosci S4 wymagane dotyczy).
9.5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, na ktorego zdolnosciach polega

Wykonawca, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawc? warunkow udziahi
w post?powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,

zamawiaj^cy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajqcego:
a) zastqpil ten podmiot iimym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zat si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansowq lub

ekonomiczn^, o ktorych mowa w pkt. 9,1 SIWZ.
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9.6. Zamawiaj^cy z^da od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnokiach lub sytuacji

innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w

pkt. 8.8.2 SIWZ.
9.7. W celu oceny czy wykonawca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, b^dzie dysponowal

niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^e wykonanie zamowienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek Jqczqcy wykonawc? z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostfp do ich zasobow, zamawiaj^cy moze zqdac

dokumentow, ktore okreslaj^ w szczegolnoSci;

- zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcy, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziahi w post?powaniu dotycz^cych doswiadczenia, zrealizuje roboty

budowlane lub ushigi, ktorvch wskazane zdolnoki dotvcza.

Rozdzial 10

INFORMACJA DLA WYKONAWC6W WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SI^
O UPZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKICYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w  post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia:
a) zaden z nich nie moze podlegac wykluczeniu z powodu niespelniania warunkow,

0 ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spebiianie warunkow

udziahi w post?powaniu Wykonawcy wykazuj^ zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

Zamawiaj^cy nie precyzuje szczegolnego sposobu spehiiania warunku przez

Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,

b) Dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sklada kazdy

z wykonawcdw wsp61nie ubiegaj^cych si? o zamowienie. Dokumenty

te potwierdzajq speinianie warunkow udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z wykonawcdw wykazuje speinianie
warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

b) oswiadczenie o przynaleznoki braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapittdowej, o ktorym mowa w pkt. 8.4 SIWZ sklada kazdy z Wykonawc6w,

c) zobowi^ani oni na wezwanie Zamawiaj^cego, zlozyc dokumenty
1 o^wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8.8 SIWZ, przy czym dokumenty

i o^wiadczenia, o ktorych mowa:

- w pkt. 8.8.1 SIWZ sklada odpowiednio WykonawcaAVykonawcy, ktory/ktdrzy

wskazuje/-^ spefaiienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2

SIWZ,

- dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8.8.2 SIWZ sklada kazdy z
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Wykonawcow,

- dokumenty, o ktorych w pkt. 8.8.3 SIWZ sklada odpowiednio

WykonawcaAVykonawcy, ktory/ktorzy wskazuje/-q potwierdzenie spetniania
przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiaj^cego.

Rozdziat 11

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI^

ZAMAWIAJ/\CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZVWANIA

oswiadczeSj lub dokumentow, a takze wskazanie osob
UPRAWNIQNYCH DO POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI

11.1. Post^powanie jest prowadzone w j^zyku polskim.
11.2. Komunikacja mi^dzy zamawiaj^cym a wykonawcami odbywa si$ za posrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo

pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiscie, za posrednictwem poslanca,

faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogq elektronicznq (t, j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 123). Jezeli zamawiaj^cy lub wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

swiadczeniu ushig drogq elektronicznq, kazda ze stron na z^danie drugiej strony

niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzyraania.

11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawc?,
zamawiaj^cy domniema, ze korespondencja wysiana przez zamawiaj^cego na numer

faksu lub adres e-mail podany przez wykonawc? zostala mu dor^czona w sposob

umozliwiajqcy zapoznanie si? z jej tresci^.
11.4. Korespondencj? zwi^an^ z niniejszym post?powaniem nalezy kierowac na adres:

URZ4D GMINY OSTROW MAZOWIECKA
uL gen. Wladyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

bttp://ostrowmazowiecka.bipginina.pl/
11.5. Osob^ uprawnion^ do porozumiewania si? z Wykonawcami jest Joanna Leonik -

Glowny specjaiista ds. zamowien publicznych, od poniedzialku do pi^tku w godzinach
pracy urz?du okreslonych w pkt. 1.1. SIWZ z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

11.6. Zamawiaj^cy nie przewiduie zorganizowania zebrania z wykonawcami.

11.7. Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalaj^
na jakikolwiek inny kontakt - zarowno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi

do porozumiewania si? z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale.

Oznacza to, ze Zamawiaj^cy nie b?dzie reagowal na inne formy kontaktowania si? z
nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

11.8. W post?powaniu oswiadczenia, sklada si? w formie pisemnej.
11.9. Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
zwanym dalej „rozporz4dzeniem" skladane przez wykonawc? i inne podmioty, na
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zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega wykonawca na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawcow, nalezy zlozyc w orvginale.

11.10. Zobowi^zanie, o ktorym mowa w pkt. 9.2 SIWZ nalezy zlozyc w formic analogicznej

jak w pkt. 11,9 SlWZtj. w orvginale.

11.11. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych

mowa powyzej w pkt 11.9 SIWZ, nalezy zlozyc w orvginale lub kopii

po^wiadczonei za zgodnoi^ z orvginalem.

1) Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje wykonawca alba podmiot trzeci

alba wykonawca wspolnie ubiegajqcy sif o udzielenie zamowienia publicznego,

alba podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich

dotyczq.

2) Foswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast^puje w formic pisemnej.

3) Po^iadczenie za zgodnosc z oryginalem dokonywane w formie pisemnej powinno

bye sporzqdzone w sposob umozliwiajqcy identyfikacj^ podpisu (np. wraz z imiennq
pieczqtkq osoby poswiadczajqcej kopif dokumentu za zgodnosc z oryginalem).

11.12. Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej
kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu, innych niz oswiadczen,
wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wqipliwosci co do jej prawdziwosci.

11.13. Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym sq skladane wraz z thunaczeniem naj?zyk
polski.

Rozdzial 12

WYMAGANIA DOTYCZ^CE WADIUM
12.1. Wykonawca jest zobowiqzany wniesc wadium w wysokosci:

20.000,00 PLN (slownie; dwadziescia tysi?cy zlotych).
12.2. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nast^pujqcych formach:

a) pieniqdzu;
b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spbldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-

kredytowej, z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi^biorczoki (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

12.3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wplacic przelewem na nast^pujqcy rachunek
bankowy Zamawiajqcego:

Nazwa Banku: BS Ostr6w Mazowiecka

Nr konta bankowego; 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006
z adnotacjq „Wadium - Znak sprawy IG.271.25.2019".

Zaleca si? dolqczenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzajqcego dokonanie
przelewu.

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu, Zamawiajqcy uzna wadium, ktore

znajdzie si? na rachunku bankowym zamawiajqcego przed uplywem terminu

skladania ofert.
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12-5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancja musi bye gwarancji nieodwolalnq, bezwarunkowg i platn^ na pierwsze

pisemne z^danie zamawiaj^cego, sporzqdzonq zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami i

powinna zawierac nast?pujqce elementy:

a) nazw? dajqcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj^cego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj^cych gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib,

b) kwot? gwarancji,
c) termin waznosci gwarancji w formule: „oddnia -do dnia

d) zobowi^zanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze z^danie

zamawiajqcego w sytuacjach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni^zna, Zamawiaj^cy wymaga

oryginahi dokumentu wadialnego (gwarancji lub por^czenia).

12.7. Wadium musi zabezpieczac ofert? przez caiy okres zwi^zania ofertg, poczqwszy od

dnia, w ktorym uplywa termin skladania ofert,
12.8. Zamawiaj^cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post^powania, z wyj^tkiem wykonawcy,

ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem przypadku

okreslonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
12.9. Zamawiaj^cy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako

najkorzysmiejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zambwienia

publicznego.
12.10. Zamawiaj^cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal

ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

12.11. Zamawiaj^cy z^da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu

zwrocono wadium na podstawie 46 ust, I ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygni?cia

odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego.

12.12. Zamawiaj^cy zatntymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o ktorym mowa w art, 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn lez^cych po jego
stronie, nie zlozyl oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajqcych okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oswiadczenia, o ktorym mowa w art, 25a ust. 1,

pehtomocniclw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87

ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawc? jako najkorzystniejszej,

12.13. Zamawiaj^cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostala wybrana:
a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie,

b) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemozliwe

z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
12.14. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotycz^ rowniez

przedhizania waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach

okreslonych w ustawie.
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Rozdziai 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Wykonawca moze zlozyc iedna oferte.

13.2. Zamawiajqcy nle dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz^^ciowych.

13.3. Zamawiajqcy nic dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej.

13.4. Oferta musi bye sporzqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13.5. Tresd oferty musi bye zgodna z tresci^ SIWZ.

13.6. Oferta wraz z zalqcznikami musi bye sporz^dzona czytelnie.
13.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawc? w iresci oferty po jej sporzqdzeniu

muszq bye parafowane przez wykonawe?.

13.8. Oferta musi bye podpisana przez wykonawc?, tj. osob? (osoby) reprezentuj^c^

wykonawe§, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaseiwym rejestrze

lub osob? (osoby) upowazniong do reprezentowania wykonawcy.

13.9. Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca ofert? (reprezentuj^ca wykonawe? lub wykonaweow

wyst^puj^eyeh wspolnie) dziata na podstawie pelnomocnictwa, pelnomoenietwo to w

formie oryginahi lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez notarius2ta

musi zostac dolqezone do oferty.

13.10. Oferta wraz z zatqcznikami musi bye sporzqdzona w j?zyku polskim. Kazdy
dokument skiadaj^cy si? na ofert? lub zlozony wraz z oferty sporz^dzony w j?zyku

innym niz polski musi bye zlozony wraz z thunaezeniem na j?zyk polski.

13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i zlozenia oferty.
13.12. Zaleca si?, aby strony oferty byly trwale ze sob^ pd^ezone i kolejno ponumerowane.

13.13. Zaleca si?, aby kazda strona oferty zawieraj^ea jakqkolwiek tresc byla podpisana lub

parafowana przez Wykonawe?.

13.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa

w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, eo do ktorych
wykonawca zastrzegl nie pozniej niz w teiminie skladania, ze nie mogq bye
udost?pniane innym uczestnikom post?powaiiia, musz^ bye oznaczone przez

wykonawe? klauzulg „ Informacje stanowiqce tajemnic^ przedsi^biorstwa w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji".

Wykonawca nie pozniej niz w terminie skladania ofert musi wykazac, ze zastrzezone

informacje stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa, w szczegolnosei okreslaj^c, w jaki

sposob zostaly spelnione przeslanki, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktdrym tajenmic?

przedsi?biorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia l^cznie 3 warunki:
1) ma charakter techniezny, teehnologiczny, organizacyjny przedsi?biorstwa lub jest

to inna informacja maj^ca wartosc gospodarczq,

2) nie zostala ujawniona do wiadomosci publieznej,
3) podj?to w stosunku do niej niezb?dne dzialania w celu zachowania pouftiosci.

Zaleca si?, aby informacje stanowiqce tajemnic? przedsi?biorstwa byly trwale spi?te i

oddzielone od pozostalej (jawnej) ez?ki oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
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13.15. Oferta musi zawierac:

1) Formularz ofertowy sporz^dzony i wypetniony wedhig wzoru stanowi^cego

Za^cznikNr3do SIWZ.

2) Peinomocnichvo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa

o wspoldzialaniu, z ktorej b^dzie wynikac przedmiotowe pehiomocnictwo.

Pelnomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w

postfpowaniu albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo winno bye zal^czone w formic oryginahi lub notarialnie
poSwiadczonej kopii (jezeli dotyczy)',

3) Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal tub kopia

potwierdzona za zgodnosc z oryginaiem przez notariusza) wzgl^dnie do

podpisania innych dokumentow skiadanych wraz z oferty, ehyba, ze zamawiaj^ey

moze je uzyskac w szczegolnosei za pomoc^ bezplatnyeh i ogolnodost^pnych baz

danyeh, w szezegobiosei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cyeh zadania

publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700), a wykonawca wskazal to wraz ze zlozeniem

oferty;

4) OSwiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

5) Zobowi^zanie, o ktorym mowa w pkt 9.2 SIWZ jezeli dotyczy).

13.16. Ofert? nalezy umiescic w kopereie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposob

uniemozliwiaj^ey zapoznanie si? z jej zawartokiq bez naruszenia zabezpieczen przed

uplywem terminu otwarcia ofert. Na kopereie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty

kurierskiej) nalezy umiescic nast^puj^ee oznaczenia;

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;

URZi\D GMINY OSTROW MAZOWIECKA
ul. gen. Wladysiawa Sikorskiego 5
07-300 Ostr6w Mazowiecka

OFERTA - „MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA

TERENIE GMINY OSTROW MAZOWIECKA"

Nle otwierac przed dniem: 13.01.2020 r. do godz. 12:15

13.17. Zamawiajqey nie ponosi odpowiedzialnosei za nieprawidlowe oznakowanie koperty.

Rozdzial 14

SKLADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Ofert? wraz z dokumentami. o ktorych mowa w pkt, 13.15 nalezy zlozyi

w terminie do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj^cego;
URZ4D GMINY OSTROW MAZOWIECKA

ul. gen. Wladysiawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrdw Mazowiecka

I piftro, pokoj nr IS (Sekretariat)

Godziny urz?dowania okreslono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

14.2. Uwaga: Decvduiace znaczenie dla zarhnwania terminu skladania nferf ma data

i godzina wdIvwu ofertv w mieisce wskazane w pkt. 14.1. a nie data iej wvslania

przesvtka nocztowa lub kurierska.
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14.3. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 13.01.2020 r. do godz. 12:15. w siedzibie

Zamawiaj^cego.

14.4. Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem, ze

zamawiaj^cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed

upiywem terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye

zlozone wedhig takich samych zasad, jak skladana oferta, w kopercie oznaczonej jak

w pkt. 13.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA".

14.5. Wykonawca moze przed upiywem terminu skladania ofert wycofac ofert?, popizez

zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osob? (osoby) uprawnion4 do

reprezentowania wykonawcy.

14.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog^ uczestniczyd w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecnosci wykonawcy, zamawiaj^cy przekaze wykonawcy infonnacje z

otwarcia ofert na jego wniosek.

14.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj^cy zamiesci na wtasnej

stronie intemetowej: http://ostrowmazowiecka.bipgmitta.pl/iDfoTma.cie o:

1) kwocie, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

2) nazwach i adresach wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;
3) cenach, terminach gwarancji, mocy opraw zawartych w ofertach.

14.8. W przypadku zlozenia oferty po terminie, o ktdrym mowa w punkcie 14.1,

zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadomi o tym wykonawc? oraz zwroci ofert? po

uplywie terminu do wniesieniu odwolania.

Rozdzial 15

TERMIN ZWI^ZANIA OFERT^
15.1. Wykonawca jest zwi^any oferty przez okres 30 dni od terminu skladania ofert.
15.2. Bieg terminu zwi^zania ofertq rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania

ofert.

15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajqcego moze przedhizyd termin

zwigzania oferty, z tym, ze zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej

na 3 dni przed upiywem terminu zwiqzania oferty zwrocic si? do wykonawcow

o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy

jednak niz o 60 dni. Przedluzenie terminu zwi^ania oferty jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedhizeniem okresu waznosci wadimn albo, jesli nie jest

to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwi^zania oferty.

Rozdzial 16

OPIS SPOSQBU QBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Wykonawca w ofercie okresli cen? oferty brutto w zl (PLN), ktora stanowic b?dzie

wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj? przedmiotu zamowienia, na ktor^
Wykonawca sklada ofert?. Cena oferty - jest to kwota wymieniona w Formularzu
oferty (Zal^cznik nr 3 SIWZ), ktor^ nalezy podac w zapisie liczbowym i slownie z

dokladnosci^ do grosza (do dw6ch miejsc po przecinku).

16.2. Podstawg do okreslenia ceny oferty jest SIWZ wraz zal^cznikami.

16.3. Wyliczenia ceny nalezy dokonac w tabeli znajduj^cej si? w formularzu ofertowym,
stanowi^cym zalqcznik nr 3 SIWZ.

16.4. Cena oferty powiima bye obliczana z uwzgl?dnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jezeli
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ztozono ofert?, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushig wykonawca nie

dolicza podatku VAT do ceny ofeitowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek

VAT - wskazuje zapis „obowi4zek podatkowy po stronie zamawiaj^cego",

Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarow i ushig, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, skladaj^c ofert?, informuje Zamawiaj^cego, czy wybor

oferty b?dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego,
wskazuj^c nazw? (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.

16.5. Dla porownania i oceny ofert Zamawiaj^cy przyjmie catkowit^ cenf brutto, jak%

poniesie na reaJizacjf przedmiotu zamdwienia.

16.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cen?, z dokiadnosci^ do dwoch miejsc po

przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 raaja 2014r. o

informowaniu o cenach towarow i ushig (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji zlotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.),
za ktor^ podejmuje si? zrealizowac przedmiot zamowienia.

16.7. Wynagrodzenie b?dzie platne zgodnie z Projektem Umowy stanowi^cej Zalqcznik Nr

2 do SIWZ.

16.8. UWAGA: Wszyscy wykonawcy zobowiqzanl do zastosowania stawki VAT wg
formularza ofertowego. Jezeli przed zakohczeniem realizacji zamowienia

Zamawiaj^cy otrzyma indywidualnq interpretacj? podatkowy dotycz^c^ podatku od

um6w zawartych na podstawie niniejszego posi?powania, ktora wskaze na

koniecznosc zastosowania innej stawki podatku VAT, Zaraawiaj^cy przewiduje
mozliwosd zmiany umowy z Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

polegaj4c4 na zmianie stawki podatku VAT - do tych cz?sci zamowienia, do ktdrych

b?dzie to uzasadnione w swietle otrzymanej interpretacji indywiduabiej (stala zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT).

16.9. UWAGA; Zamawiaj^cy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, ze nie

wystqpi odwrotne obci^enie VAT, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8

w zwi^ku z art. 17 ust. lb ustawy o podatku od towarow i ushig w relacjach

Zamawiajqcy - Wykonawca a przed zakohczeniem realizacji zamowienia

zamawiaj^cy otrzyma wi^qc^ indywidualnq interpretacj? podatkowq, ktora wskaze na

wyst?powanie odwrotnego obci^enia VAT, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w

zwi^zku z art. 17 ust. Ih ustawy o podatku od towarow i ushig w relacjach

Zamawiaj^cy - Wykonawca, zamawiajqcy przewiduje zmian? umowy z Wykonawcy
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajqc^ na zmianie zasad rozliczania

VAT zgodnie z zasad^ odwrotnego obci^zenia VAT, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1
pkt 8 w zwi^zku z art. 17 ust. 1 h ustawy o podatku od towarow i ushig.

Rozdziai 17

BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcow wyjaSnien

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.
17.2. Jezeli zaoferowana cena, lub jej istotne cz?sci skladowe, wydadz^ si? raz^co niskie w

stosunku do przedmiotu zamowienia i wzbudzq w^tpliwosci zamawiajqcego, co do
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mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez zamawiaj^cego lub wynikaj^cymi z odr^bnych przepisow oraz w przypadkach
okreslonych w ust. 1 a ustawy, zamawiajqcy zwroci si? o udzielenie wyjasnieh, w tym

ziozenie dowodow, dotycz^cych wyliczenia ceny, w szczegolnosci w zakresie

wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1 -5 ustawy.

Obowi^zek wykazania, ze oferta nie zawiera raz^co niskiej ceny, spoczywa na

Wykonawcy.

17J. Zamawiaj^cy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyJki polegaj^ce na niezgodnoSci oferty z SIWZ, niepowoduj^ce istotnych
zmian w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.

Rozdziai 18

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ^CY B^DZIE SI^

KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG

TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiajqcy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie

nast^puj^cych kryteriow oceny ofert:

I Cena (C) 60

2 Redukcja zuzycia energii elektrycznej (R) 10

3 Okres gwarancji (G) 30

18.2. Zamawiaj^cy dokona oceny ofert przyznajqc punkty w ramach poszczegolnych
kryteriow oceny ofert, przyjmuj^c zasad?, ze 1% = 1 punkt.

18.3. Piinlctv va krvterium ..Cena tCV iwaga 60%! zostana obliczone wedhig wzoru:

C„

C = X 60 pkt

Ct

gdzie,

C- ilosd punktow za kryterium cena,

Cn - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.

W kryterium „Cena", oferta z najnizszq cenq otrzyma 60 punktow a pozostale oferty

po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.
Koncowy wynik powyzszego dziatania zostanie zaokrqglony do dwoch miejsc po

przecinku.

18.4. Punkty za kryterium „Redukcja zuzycia energii elektrycznej (R)" (waga 10%).

Opis sposobu oceny ofert w oparciu o kryterium:

oferta z najwi^ksz^ procentow^ redukcj^ zuzycia energii elektrycznej w stosunku do
stanu istniej^cego otrzyma - 10 pkt
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• nalezy w oparciu o dane producenta i aktualne zu^cie energii punktow swietlnych

podlegaj^cych wymianie obliczyc i podac o jaki procent obnizy si? pobor energii w

wyniku realizacji inwestycji w stosunku do obecnego zuzycia

• pozostale oceniane b?d^ wg wzoru

Warto^ procentowa redukcji zuzycia energii elektrycznej badanej oferty

C = 10 (Wc)

najwyzsza ofertowa wartosc procentowa redukcji zuzycia energii elektrycznej

gdzie:

ilosc punktow jakie otrzyma oferta w kryterium „Redukcja zuzycia energii elektrycznej'

Wc Waga procentowa dla kryterium „Rediikcja zuzycia energii elektrycznej" = 10

Dia wyliczen redukcji zuzycia energii elektrycznej nalezy przjjq^ roczny czas swiecenia

opraw w ilosci 4024 godziny. Obecne zuzycie energii przez 768 opraw to 372 155 kWh

rocznie. Zamawiajqcy dopuszcza stosowanie redukcji nat?zenia oswietlenia w godzinach

zmniejszonego nat?zenia ruchu kolowego i pieszego. Zamawiaj^cy wymaga przedstawienia
razem z oferty obliczen potwierdzaj^cych proponowanq skal? redukcji, zawieraj^cych

proponowane skale redukcji w roznych przedzialach czasowych z wyliczeniem

proporcjonalnym godzin redukcji w skali roku. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do

odrzucenia wyliczen redukcji zu^cia energii elektrycznej, a co za tym idzie,

nieuwzgl?dniania tego parametru przy ocenie punktowej oferty, w przypadku raz^cego

obnizania nat?zenia oswietlenia w obliczeniach, nie gwarantuj^cego utrzymania wlasciwego
poziomu bezpiecznego dla uzytkownikbw ci^gow jezdnych i pieszych. Zamawiaj^cy

wymaga, aby minimaina ilosc godzin swiecenia opraw bez stosowania redukcji nat?zenia

oswietlenia obejmowala okres pomi?dzy 18.00 a 22.00. Na drogach wojewodzkich i

krajowych wartosc redukcji nat?zenia oswietlenia w godzinach zmniejszonego nat?zenia

ruchu nie moze przekroczyi 50%. Na drogach powiatowych i gminnych Zamawiaj^cy nie
uzna redukcji nat?zenia oswietlenia ponizej 30% wartosci nominalnej. Redtikcja w takim

zakresie wylgcznie w godzinach nocnych.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskad maksymaln^ liczb?

punkt6w 10.

18.5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji (G)" zostan^ przyznane w skali:

ponizej 60 m-cy 0 pkt

od 61 do 72 m-cy 5 pkt
od 73 m-cy do 83 m-cy 10 pkt

od 84 m-cy i powyzej 84 m-cy 30 pkt

18.6. Za najkorzystniejszq ofcrt? zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwi?ksz4 ilosc

punktow obliczon? na podstawie wzoru:

PrTyznana ilosc punktow = C + R + G
18.7. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwi?ksz4 liczbq punktow,

tj. przedstawiajqca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w

pkt 18.1.
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Rozdziai 19

UDZIELENIE ZAM6WIENIA

19.1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia wykonawcy, kiorego oferta zostaJa wybrana jako

najkorzystniejsza.

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiajqcy informuje niezwlocznie wszystkich
wykonawcow o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw? albo imi? i nazwisko, siedzib^

albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci

wykonawcy, ktorego oferty wybrano oraz nazwy albo imiona

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s^ miejscami

wykonywania dzialalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze przyznan^

ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i l^czn^ punktacj?. Informacje te

Zamawiaj^cy opublikuje na swojej stronie intemetowej:
http;//ostrowmazowiecka.bipgmina.pl// o:

- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku rownowaznosci lub

braku spelniania wymagah dotycz^cych wydajno^ci lub funkcjonalnosci,

- uniewaznieniu post?powania,

podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdzial 20

INFORMACJE O FORMALNO^CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEENIONE PC WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow

wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem

umowy na wezwanie Zamawiaj^cego przedlozy umow? regulujqcq wspolprac?
Wykonawcow, w ktorej m.in. zostanie okreslony pelnomocnik uprawniony do

kontaktow z Zamawiaj^cym oraz do wystawiania dokuraentow zwi^zanych z

platnosciami.

20.2. Osoby reprezentuj^ce wykonawc? przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze

sobq dokumenty potwierdzaj^ce ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o

ile umocowanie to nie b?dzie wynikac z dokumentow zalqczonych do oferty.

20.3. O terminie ztozenia dokumentu, o ktorym mowa w pkt 20.1. Zamawiaj^cy powiadomi

Wykonawc? odr?bnym pismem.

20.4. Wykonawca zobowi^zany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ.

Rozdzial 21

WYMAGANIA DOTYCZ^CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowi^zany b?dzie
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny oferty brutto (z podatkiem VAT).
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21.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byd wniesione wedhig wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj£jcych formach:
a) pieniqdzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-
kredytowej, z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni^mym,

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych

d) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

21.3. Zabe2q)ieczenie wnoszone w pieniqdzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy

Zamawiaj^cego: 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006.
21.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania uraowy musi bye wniesione najpozniej w dniu

podpisania umowy przez Zamawiaj^cego, przed jej podpisaniem. Wniesienie

zabezpieczenia w pieniqdzu b?dzie uznane za skuteczne, jezeli rachunek

Zamawiaj^cego zostanie uznany kwotq zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania
Umowy przez Zamawiaj^cego i Wykonawc?, przed jej podpisaniem.

21.5. Zamawiaj^cy zwr6ci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w lerminie 30 dni od dnia

wykonania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane. Pozostala

cz?sc zabezpieczenia zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu r?kojmi za wady.

Rozdzial 22

POSTANOWIENIA UMOWY

22.1. Projekt Umowy stanowi Zal^cznlk Nr 2 do SIWZ.

22.2. Z wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq, zostanie zawarta

lunowa, 0 ktorej mowa w pkt. 22.1 SIWZ.

22.3. 2Iamawiajqcy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na

podstawie art. 144 ustawy, w sposob i na warunkach szczegolowo opisanych we

wzorze Umowy.

Rozdzial 23

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA^NIEN I ZMIAN TRE^CI SIWZ

23.1. Wykonawca moze zwrocic si? do zamawiajqcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci

srwz.

23.2. Zaraawiajqcy udzieh wyjasnieh niezwlocznie, nie po^ej jednak niz na

6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, przekazujqc tresc zapytah
wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktdrym przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodla

zapytania oraz zamiesci takq informacj? na wlasnej stronie

intemetowej; http://ostrowmazowiecka.bipgmina.pl/, pod warunkiem, ze wniosek o

wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do kohca dnia, w
ktorym upiywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

233. Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

Zmian? SIWZ zamawiajqcy zamiesci na wlasnej stronie intemetowej jw.
23.4. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadz^cej do zmiany tresci ogtoszenia
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0  zamowieniu jest niezb^dny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian

w ofertach, Zamawiajgcy przedhizy tennin skJadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcow, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamiesci takq informacj? na stronie

intemetowej jw.

23.5. W przypadku rozbieznosci pomi?dzy tresci^ SIWZ a tresci^ udzielonych wyja^e^ i

zmian, jako obowi^j^cq nalezy przyj^c tresc informacji zawieraj^cej pdzniejsze

oswiadczenie Zamawiajqcego.

Rozdzial 24

POUCZENIE O SRODKACH QCHRONV PRAWNEJ
24.1. Srodki ochrony prawnej przewidziane 54 w dziale VI ustawy.
24.2. Srodkami ochrony prawnej 34 odwolanie i skarga do S4du.
24.3. Srodki ochrony prawnej przyshiguj4 Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezell

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosi lub moze ponie^c

szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego przepisow ustawy.

24.4. §rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przyshiguj4
rowniez organizacjom wpisanym na list^, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwolanie przystuguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiaj4cego podj^tej w post^powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy.

24.6. Odwolanie powinno wskazywac czynnoSc lub zaniechanie czynnosci Zamawiaj4cego,

ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie
zarzutow, okreslac Z4danie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne

uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

24.7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowamego srodka, spelniaj4cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.8. Odwoluj4cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do

wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac si? z jego tresci4 przed

uplywem tego terminu. Domniemywa si?, iz zamawiaj4cy mogl zapoznac si? z treSci4

odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii

nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu kodkow

komimikacji elektronicznej.

24.9. Odwolanie w post?powaniu wnosi si? w nast?puj4cych terminach:

a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiaj4cego

stanowi4cej podstaw? jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane przy uzyciu
kodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly

przeslane w inny sposob.

b) odwolanie wobec treki ogloszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowieh SIWZ
wnosi si? w terminie 5 dni od dnia publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie intemetowej.

c) odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone pkt a) i b) wnosi si?
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nalezytej

staraimosci mozna bylo powzi4C wiadomo^d o okolicznosciach stanowi4cych
podstaw? jego wniesienia.
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24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwdawczej stronom oraz uczestnikom postqx>wania

odwolawczego przyshiguje skarga do s^du.
24.11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego dla siedziby zamawiaj^cego.

24.12. Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej

w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,

przesylajqc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZIozenie skargi w placowce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest rownoznaczne z jej

wniesieniem.

Rozdzial 25

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiajgcy nie przewiduie:
- zawarciaumowyramowej,

- skladania ofert wariantowych,

- rozliczania w walutach obcych,

- aukcji eiektronicznej,

- zwrotu kosztow udziahi w post?powaniu.

Rozdzial 26

ZALi^CZNIKI DO SIWZ

Inteeralna czescia SIWZ sa zaiqczniki:
Zal^cznik Nr la -

Zal^cznik Nr lb

Zal^cznik Nr 2 -

Zal^cznik Nr 3 -

Zal^cznik Nr 4 -

Zalqcznik Nr 4a -

Zal^znik Nr 5 -

Zal^cznik Nr 6 -

Zal^cznik Nr 7 -

Zal^cznik Nr 8 -

Zal^cznik Nr 9 -

Zal^cznik Nr 10-

Zal^cznik Nr 11

Wytyczne dla opraw oswietleniowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)

Projekt umowy

Wzor Formularza Ofertowego.

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w
odniesieniu do przeslanek wykluczenia z post?powania;

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w
odniesieniu do spefaiiania warunkow udzialu w post?powaniu;
Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej - skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o ktorych mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),

Wzor wykazu osob ktore b?d^ uczestniczyi w wykonywaniu
zamowienia,

Wzor wykazu robot - skladany na wezwanie zamawiajqcego
w trybie art. 26 ust. I ustawy.

Wzor oswiadczenia w zakresie okreslonym w pkt. 8.9.2 lit. b)

i c) SIWZ - skladany na wezwanie zamawiajqcego w trybie art. 26
ust. 1 ustawy.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu

zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie zamowienia

publicznego.

Wymagania dot. zatrudniania na podstawie umowy o prac?

Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego w Gminie Ostrow

Mazowiecka
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