Zamawiający:
Miasto Pabianice
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
reprezentowane przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

na:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ
PABIANICE

ZATWIERDZIŁ:

PREZYDENT MIASTA

/ – / Grzegorz Mackiewicz

Pabianice, maj 2018 r.

SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE
ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ IV WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ
ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

BRAK

PODSTAW

WYKLUCZENIA
ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
ROZDZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
ROZDZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
ROZDZIAŁ XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
ROZDZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
ROZDZIAŁ XVIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA – WZÓR UMOWY, W TYM
DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE

ROZDZIAŁ I: DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Dane Zamawiającego:
Zamawiający: Miasto Pabianice, reprezentowane przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic
Siedziba Zamawiającego:
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
tel. (0-42) 22-54-615, faks (0- 42)22-54-669
NIP: 731-196-27-56, REGON: 472057715
Adres internetowy: http://www.nowy-bip.um.pabianice.pl
e-mail: poczta@um.pabianice.pl
Wydział prowadzący postępowanie:
Wydział Inwestycji i Eksploatacji, ul. św. Jana 4, tel. 42 22 54 625,
e-mail: alewandowski@um.pabianice.pl
Nr nadany przez Zamawiającego: ZPK.271.9.2018
1.2. Informacje wstępne:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1)nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2)dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich
części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu
Wykonawcy).
3)przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie podobne zostanie
udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą i będzie polegało na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu robót
budowlanych dla przedmiotowego zadania a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia
podobnych będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie
więcej niż 20% zamówienia podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji
zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.
4)nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5)nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6)nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, nie
mniej żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

7)wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia obejmującego wykonanie robót
budowlanych związanych z wykonaniem montażu latarni drogowych, latarni oświetlenia przejść dla
pieszych, ułożeniem kabli oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych.
Okres zatrudnienia osób przewidzianych odpowiednio do realizacji w/w czynności powinien być nie
krótszy niż termin realizacji robót objętych zamówieniem. Minimalna ilość osób zatrudnionych do
realizacji zamówienia w oparciu o umowy o pracę nie może być niższa niż 2, bez względu na to czy
Wykonawca złożył ofertę na jedną, dwie czy trzy części zamówienia. Wykonawca w dniu podpisania
umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa powyżej.
Sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.
3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do
SIWZ.
8)informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone w PLN.
9)nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10)najpierw dokona oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z
art. 24aa ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (zwana dalej SIWZ), prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej
ustawą Pzp.
2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia
ulicznego dróg Gminy Miejskiej Pabianice z podziałem na zadania (części):
1) Zadanie I: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, Łukowej i Torowej w Pabianicach;

2) Zadanie II: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywej w Pabianicach;
3) Zadanie III: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj doświetlenia przejścia dla pieszych w ul.
Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie ul. Smugowej.
3.2. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania I został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej
opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495
Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych
do niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SWIZ).
3.3. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania II został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej
opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495
Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych
do niniejszego SIWZ (załącznik nr 9 do SIWZ).
3.4. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania III został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
załączonym do niniejszego SIWZ (załącznik nr 10 do SIWZ).
3.5. Zadanie I obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, ul. Łukowej na odcinku od ul.
Torowej do ul. Agrestowej oraz ul. Torowej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Glebowej w Pabianicach, a
w tym:
1) posadowienie 13 latarni drogowych z oprawami LED o mocy 36W zawieszonych na słupach o
wysokości 7,0m z wysięgnikami wg dokumentacji projektowej;
2) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur
osłonowych metodami bezwykopowymi;
3) posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze złącza
do projektowanej szafki oświetleniowej;
5) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w
szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz w przedmiarach;
6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
3.6. Zadanie II obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ulicy Krzywej w Pabianicach, na działkach o numerach
ewidencyjnych 334/11, 304/8, 305/3 i 306/2 w obrębie P-15 Pabianice, a w tym:
1) posadowienie 9 latarni drogowych z oprawami LED o mocy 36W zawieszonych na słupach o wysokości
7,0m z wysięgnikami wg dokumentacji projektowej;
2) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur
osłonowych;
3) posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze złącza
do projektowanej szafki oświetleniowej;
4) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót oraz w przedmiarach;
5) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
3.7. Zadanie III obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie
drogowym ulicy Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie ulicy Smugowej, a w
tym:
1) pozyskanie map do celów projektowych;
2) sporządzenie projektów budowlanych i pozyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód,
uzgodnień i pozwoleń na budowę lub alternatywnie dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy do
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
3) sporządzenie projektów wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót dla wszystkich branż;
4) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;
5) posadowienie dwóch słupów doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Jadwigi
Wajsówny, w rejonie skrzyżowania z ulicą Popławską, na działkach o numerach ewidencyjnych 298/1,
301/11, 301/13 i 301/3 w obrębie P-19;
6) rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Smugowej stanowiącego przedłużenie istniejącej linii
oświetleniowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 228/4 obręb P-19 do granicy z działką nr ewid.
30 obręb P-23;
7) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót oraz w przedmiarach;
8) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
9) szczegółowy zakres zadania III określa Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do
niniejszego SIWZ.
3.8. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy
oświetleniowe oraz słupy kompozytowe. Okres gwarancji liczy się od dnia zakupu opraw przez
Wykonawcę, z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania inwestycyjne. Wraz z dokumentacją
powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody dokonania zakupów, które stanowić
będą podstawę gwarancji producenta na zamontowane oprawy i słypy.
3.9. Na wykonane roboty budowlano – instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy
gwarancji jakości na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu
gwarancji przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie
wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z
przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany
przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny
merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
3.10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż
podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej
załączonej do SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na
konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
3.11. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich
producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do
opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze.
3.12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane
znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy
jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
3.13. Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie na bieżąco składował na
terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a następnie wywoził i utylizował we
własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych.
3.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie Wykonawca.
3.15. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
3.16. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren
budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu
odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób
postronnych.
3.17. Kod CPV:
45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego;
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

ROZDZIAŁ IV: WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ
4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania etapowego (wystawienia faktury częściowej).
4.2 Podstawą wystawienia faktur będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót końcowy.

4.3 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
4.4 Podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania
umowy.
4.5 Fakturę należy wystawić na: NABYWCA - Miasto Pabianice, z siedzibą: 95 - 200 Pabianice, ul.
Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56, ODBIORCA – Urząd Miejski w Pabianicach, z siedzibą: 95-200
Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-10-02-565.
4.6 Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne na realizację zamówienia środki finansowe zabezpieczone
w budżecie miasta Pabianic.

ROZDZIAŁ V: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień:
5.1.1. dla zadania I i II: 31 sierpnia 2018 roku.
5.1.2. dla zdania III: 16 listopada 2018 roku.
5.2. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru
technicznego robót budowlanych bez uwag.

ROZDZIAŁ VI: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1

nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

6.1.2

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
c)zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował:
dla zadania I: minimum jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie infrastruktury
oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 5 punktów oświetleniowych, wraz z załączeniem

dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
dla zadania II: minimum jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie infrastruktury
oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 5 punktów oświetleniowych, wraz z załączeniem
dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
dla zadania III: minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego obejmującej minimum 2 punkty oświetleniowe oraz
minimum jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia
ulicznego obejmujące minimum 2 punkty oświetleniowe, lub minimum jedną usługę zrealizowaną w
formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie i/lub przebudowie infrastruktury
oświetlenia ulicznego obejmującą minimum 2 punkty oświetleniowe, wraz z załączeniem dowodów
określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty obejmującej zadania I i II warunek powyższy będzie spełniony jeżeli
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków określonych dla zadania I.
W przypadku składania oferty obejmującej zadania I i/lub II oraz zadanie III warunki dla zadania III w
części dotyczącej wykonania robót budowlanych zostaną spełnione jeżeli Wykonawca udokumentuje
spełnienie warunków określonych dla zadania I i/lub II. W takiej sytuacji Wykonawca powinien
udokumentować doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z
wymaganiami określonymi dla zadania III.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia publicznego:
− minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
− minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
W przypadku składania oferty obejmującej zadania I i II warunek powyższy będzie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadająca w/w uprawnienia obejmujące kierowanie
robotami budowlanymi, dla obu zadań łącznie.
W przypadku składania oferty obejmującej zadanie I i/lub II oraz zadanie III lub tylko na zadanie III,
warunki powyższe będą spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą w/w
uprawnienia obejmujące projektowanie oraz jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi, lub jedną osobą posiadające w/w uprawnienia łącznie.
Uwaga. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290),
rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz.
65)
6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdziale VI 6.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te
wymagania łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI
6.1.podpunkt 2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa w Rozdziale VI 6.4
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
W treści zobowiązania powinien być określony:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-23.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ustęp 6.4.
6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który:
1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 6.1.2.
niniejszej SIWZ;
2) nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp, w
trybie i na warunkach określonych w art. 24 ust. 7 – 10 ustawy Pzp.
6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
6.10. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnianie spełnia.
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PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. Do oferty (złożonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi
dołączyć aktualne na dzień składania ofert n/w oświadczenia:
7.1.1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ,
7.1.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach z punktów 7.1.1 oraz 7.1.2 niniejszej SIWZ będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w punktach 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wskazane oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
7.3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1.2
niniejszej SIWZ.
7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 7.1.1. i 7.1.2 niniejszej SIWZ.
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1:
a) wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, głównych robót
budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp 6.1 ppkt. 2 lit. C
(część pierwsza) niniejszej SIWZ, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i
podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według
wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp 6.1 ppkt.2 lit.c (część druga) niniejszej
SIWZ, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w

załączniku nr 5 do SIWZ.
7.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia (według wzoru wskazanego w załączniku 6 do SIWZ), Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII 7.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VIII: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdz. VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest wyłącznie forma
pisemna.
8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ tj.
8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być kierowane na adres Zamawiającego, wskazany na stronie tytułowej.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: poczta@um.pabianice.pl, a faxem na nr (0- 42) 22-54-669.
8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VIII 8.7 niniejszej SIWZ.
8.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści niniejszej SIWZ.
8.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych- Edyta Fila – Wyleżych, główny specjalista do spraw zamówień publicznych
i kontroli zarządczej, tel. 42 22 54 662;
2) w kwestiach merytorycznych- Adam Lewandowski, Inspektor w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji,
tel. 42 22 54 625.

ROZDZIAŁ IX:WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) dla zadania I: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2) dla zadania II: 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert.
3) dla zadania III: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.2. Wadium może być wniesione w:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z późn. zm.).
9.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku GETIN Bank, nr
rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na
budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” z dopiskiem dla którego zadania

wnoszone jest wadium, bądź dla obu zadań łącznie.
9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX 9.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej- dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
9.6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
9.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp:
1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. b);
2)Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
3)Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę;
6)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ,
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1 niniejszej SIWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym
mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ;
4) zaleca się aby w celu przyspieszenia procedowania do ofert załączyć kserokopię dowodu wniesienia
wadium.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.
11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a
cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
11.9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach –Biuro Obsługi Interesanta
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
„Oferta w postępowaniu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 30.05.2018 roku o godz: 12:30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w

oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
11.14. Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
11.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1.Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem:

Oferta w postępowaniu na „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 30.05.2018 roku o godz: 12:30
i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach lub przesłać
pocztą na adres Zamawiającego do dnia 30.05.2018 r. do godziny 12:00 (uwaga: liczy się data i
godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).
2)Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom.
12.2. Tryb otwarcia ofert:
1)otwarcie ofert jest jawne.
2)bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
3)podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy), oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4)niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
5)w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6)Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek,
c)inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
przedmiotu zamówienia w podziale na zadania.
13.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno użytkowym oraz wzorem
umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości (netto, brutto, podatek
VAT) w formularzu ofertowym.
13.3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrągleniaponiżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
13.4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).
13.6. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę dla danej części
zamówienia i nie może jej zmieniać.
13.7. Zaproponowana przez wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega zmianom
w trakcie realizacji umowy.
13.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w

par. 11 wzoru umowy.
13.9. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
13.10. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) cena (wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie) „Kc”- waga 60%;
2) okres gwarancji jakości „Kg” – waga 20%;
3) doświadczenie „Kt”– waga 20%;
Dla przyjętego kryterium oceny – cena Zamawiający określi wartość punktową ofert na podstawie wzoru
podanego poniżej:
Cenamin
____________
Kc =

x 100 x 0,60
Cenai

gdzie:
Kc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
Cena min - najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert,
Cenai - cena badanej oferty,

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto.

Dla przyjętego kryterium oceny – „okres gwarancji jakości ” Zamawiający określi wartość punktową
w sposób następujący:
W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości na prace objęte
przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Oferty z krótszym niż 36

miesięcy okresem gwarancji od daty odbioru końcowego będą traktowane jako niezgodne z treścią SIWZ i
będą podlegały odrzuceniu.
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najdłuższym zaoferowanym terminie gwarancji, nie dłuższym
jednak niż 60 miesięcy).
Okres wydłużenia gwarancji badanej oferty
Kg = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 0,20
Maksymalny zaoferowany okres wydłużenia gwarancji (nie więcej niż 24 m-ce)
Dla przyjętego kryterium oceny – „doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie
zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit c) SIWZ tj. osoby posiadającej ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
realizacji robót (opisanych poniżej dla poszczególnych zadań), przy których osoba ta pełniła samodzielne
funkcje w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tj. do których wymagane są ww.
uprawnienia).
Za każde udokumentowane w załączniku nr 1 do SIWZ- Formularzu oferty (Pkt 3) oraz w załączniku nr 5
do SIWZ- Wykaz osób (w kolumnie: Doświadczenie zawodowe), doświadczenie ww. osoby w pełnieniu
samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji
następujących robót polegających na:
-dla zadania I: budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmującej minimum 5
punktów oświetleniowych;
-dla zadania II: budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmującej minimum 5
punkty oświetleniowe;
-dla zadania III: budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmującej minimum 2
punkty oświetleniowe;
Zamawiający określi wartość punktową w kryterium Kt w sposób następujący:
1) 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie wykaże doświadczenia zawodowego osoby
wskazanej do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit
c) SIWZ tj. osoby posiadającej ważna uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2) 5 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do
realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit c) SIWZ tj.

osoby posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie jednej realizacji;
3) 10 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit c) SIWZ tj.
osoby posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie dwóch realizacji;
4) 15 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit c) SIWZ tj.
osoby posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie trzech realizacji;
5) 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI Punkt 6.1.2.lit c) SIWZ tj.
osoby posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie czterech lub więcej realizacji;
Uwaga!
W przypadku składania ofert obejmujących zadania I i II warunki powyższe zostaną spełnione jeżeli
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków określonych dla zadania I.
Uwaga!
W przypadku składania ofert obejmujących zadanie I i/lub II oraz zadanie III warunki powyższe zostaną
spełnione jeżeli Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków określonych dla zadania I lub II.
Uwaga!
Przy ocenie oferty dla zadania III Zamawiający przydzieli Wykonawcy punkty w kryterium
„doświadczenie” za doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych.
Uwaga!
Zamawiający przyzna punkty w kryterium Kt na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w
Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 3. Jeżeli Wykonawca w ww. formularzu nie
poda imienia i nazwiska osoby skierowanej do realizacji zamówienia według wymagań określonych w
Rozdziale VI Punkt 6.1.2 lit c) SIWZ, Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium. W przypadku
wykazania przez Wykonawcę więcej niż 4 realizacji, w której ww. osoba uczestniczyła, Zamawiający
przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium.

14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
K = Kc + Kg+ Kt
gdzie:
K – suma punktów oceny
Kc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena
Kg – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres gwarancji jakości
Kt – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: doświadczenie

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów
(stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert).
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust.
4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ XV: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
15.2.Wykonawca zobowiązuje się do okazania w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem) i
utrzymywania

w

czasie

trwania

umowy

ważnego

opłaconego

dokumentu

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w przypadku realizacji jednego zadania
powinna wynosić min. 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), a w przypadku wykonywania
dwóch lub trzech zadań, kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinna wynosić
min. 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).
15.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy,
w którym wskaże osoby, które skieruje do wykonania czynności określonych w punkcie 1.2 podpunkt 7)
niniejszej SIWZ, podając ich imiona i nazwiska oraz podstawę dysponowania tymi osobami.
15.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
15.5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
15.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
15.8. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
d) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.8, informacja, o której mowa w 15.8.b), zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za
niewystarczające.
15.10. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w 15.8. a) i d) na stronie internetowej.
15.11.Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 15.8, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XVI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia i przed jej zawarciem, w wysokości 5 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla każdego zadania.

16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z późn. zm.).
16.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
16.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku GETIN Bank, Nr konta 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006.
16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
16.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
16.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
16.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie
później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVII: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.
17.1. Każdemu 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

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA – WZÓR UMOWY, W TYM
DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE.
Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
18.1. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy, w tym dopuszczalność zmian w umowie:
18.1.1

Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy,

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
18.1.2

Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia

umowy.
18.1.3

Zamawiający, poza możliwościami zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz
terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
18.1.4

Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia:

a) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązania zamiennego, które będzie miało wpływ na
koszt wykonania przedmiotu zamówienia, zmiana ceny nastąpi w oparciu o zaakceptowany przez
Strony przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją robót zamiennych kosztorys sporządzony
metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych
w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego) z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń:
• stawka roboczogodziny "R" - średnia dla województwa łódzkiego,
• koszty pośrednie "Kp" (R+S) - średnie dla województwa łódzkiego,
• zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - średni dla województwa łódzkiego,
• ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według
średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,
• nakłady rzeczowe - w oparciu i Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
b) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o

wartość niewykonanych robót wycenionych na podstawie wielkości określonych w przedmiarze
robót w przygotowanym przez Wykonawcę kosztorysie opracowanym zgodnie z zapisami punktu
18.1.4 litera a;
c) wstrzymania robót lub przerw w realizacji powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość udokumentowanych
poniesionych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem i ochroną wyposażenia i sprzętu na
placu budowy;
18.2

Zmiany w zakresie przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych wykonania
zamówienia:
18.2.1

w trakcie realizacji zamówienia Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian technologii

wykonania elementów robót na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem że
proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
projekt i pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin zakończenia
robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez
projektanta i akceptacji Zamawiającego;
18.2.2

w uzasadnionych przypadkach, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba

zmiany przyjętych w dokumentacji rozwiązań technicznych, Strony sporządzają protokół
konieczności,
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18.3

Zmiany terminu realizacji zamówienia:
18.3.1

nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie wynikającym z § 3 ust. 2 umowy terenu

budowy – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni
wykraczających poza umowny termin przekazania terenu budowy;
18.3.2

wstrzymania robót lub przerw w realizacji powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni
przestoju;
18.3.3

w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian rozwiązań technicznych, o ile

wprowadzone zmiany techniczne nie pozostają bez wpływu na termin realizacji, Strony uzgadniają
zmianę terminu zakończenia realizacji robót o uzasadnioną technicznie i ekonomicznie ilość dni
niezbędną do realizacji robót zamiennych;
18.3.4

wystąpi konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, a będzie to miało wpływ na

termin wykonania przedmiotu umowy - możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni
równą ilości dni przestoju,
18.3.5

w przypadku rozszerzenia lub zmiany zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy w związku z udzieleniem Wykonawcy zamówień podobnych na podstawie art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - możliwość zmiany terminu zakończenia robót
o uzasadnioną technicznie i ekonomicznie ilość dni niezbędną do realizacji zakresu robót
podobnych;
18.3.6

działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące

po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z
jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne,
powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w
zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na
stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a
następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji
niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest
dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, o ile
okaże się to obiektywnie niemożliwe Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia
robót o ilość dni równą ilości dni występowania siły wyższej. O ile stan siły wyższej trwa dłużej
niż dwa miesiące, każda ze Stron ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy
bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej
zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;
18.3.7

gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub
innymi przepisami czy zasadami wiedzy technicznej, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – możliwość zmiany terminu
zakończenia robót o ilość dni równo ilości dniu utrzymujących się niekorzystnych warunków
atmosferycznych;
18.3.8

w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych

oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia –
możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni ponad terminy określone
w KPA;
18.3.9

roboty objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy – przedłużenie
terminu wykonania umowy o czas powstałej przerwy w robotach;
18.3.10 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni
równą ilości dni, w których prowadzone były działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego.
18.4

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności
wymienionych w ust. 1. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą
umowę.
18.5

Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić

później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
18.6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.
18.7. Kary umowne:
1)Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Strony
ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w
wysokościach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz
przytoczonych poniżej.
2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy;
b) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót;
c) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych braków i wad podczas odbioru odbioru końcowego, w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony przez
Zamawiającego termin na ich usunięcie;
d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu
zgodnie z zapisami § 2, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie;
e) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie;
f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000
zł za każde zdarzenie;
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości

2.000 zł za każde zdarzenie.
i) Za niewypełnienie wymogu zatrudniania minimum 2 pracowników na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w
oświadczeniu składanym przy podpisaniu niniejszej umowy (zgodnie z zapisami SIWZ).
3)Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego

z

przyczyn,

za

które odpowiedzialność

ponosi

Zamawiający w wysokości

10 % wartości prac pozostałych do wykonania z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4)Strony zastrzegają
ogólnych, o ile

możliwość

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

na

zasadach

kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.
5)Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych
bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykaz załączników do SIWZ:
Nr 1 – Formularz ofertowy,
Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień,
Nr 4 – Wykaz wykonanych robót,
Nr 5 – Wykaz osób,
Nr 6 - Oświadczenie o pozostawaniu członkiem grupy kapitałowej,
Nr 7 - Wzór umowy
Nr 8 – Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej, Łukowej i Torowej
Nr 9 – Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Krzywej
Nr 10- Program Funkcjonalno Użytkowy dla Zadania III.

