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SPECYFIKACJA  
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica” 

Klasyfikacja robót wg.(CPV) 

45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  

 

 

Zamawiający: 

Gmina Charsznica 
32-250 Charsznica. ul. Kolejowa 20 

Województwo Małopolskie 
Tel.: 041  383 61 10, Fax.: 041  383 61 62 

  e-mail: urzad@charsznica.pl 
 Strona internetowa: www.charsznica.pl 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej 
od wartości określonych na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy pzp tj. od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro. 
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Rozdział 1. Informacje ogólne 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013.907 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiaj ący” –  Gmina Charsznica –Urząd Gminy Charsznica. 

 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
opisany Rozdziale 2 oraz Rozdziale 5 niniejszej SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej 
inwestycji. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z 
załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od 
chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. W przypadku 
zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.  Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do wysokości 20% zamówienia podstawowego. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   

elektronicznej. 

9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich (PLN) na warunkach określonych w Umowie. 

11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

12. Wykonanie zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom. 
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13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 
ustawy (konsorcjum). 

W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy składają dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i 
precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich 
wspólników o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Zaleca się by pełnomocnictwo 
wymieniało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

Rozdział 2. Elementy obligatoryjne specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 1. Nazwa i adres zamawiającego 

1. Nazwa: Gmina Charsznica 
Adres: ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 
Godziny urzędowania od 730 do 1530. 

2. Konto bankowe Bank Spółdzielczy Wolbrom oddział Charsznica 

Konto nr:  65 84500005 0030 0300 0013 0002  

3. NIP    :  659-11-53-915    
4. Dane teleadresowe:  

• Faks     :   41  383 61 10 
• Telefon :  41  383 61 62 
e-mail:  urzad@charsznica.pl 
• adres strony internetowej: www.charsznica.pl 
5. Numer postępowania: RI.7010.1.10.2013 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 
RI.7010.1.10.2013 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni 
powoływać się na ten znak.  

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013.907 z 
późn. zm.). 

§ 3. Adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, jeśli 
zamawiający udostępnia ją na stronie internetowej: 

                                                       www.bip.charsznica.pl 
 

 
 

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: "Modernizacje systemu oświetlenia ulicznego na terenie  
Gminy Charsznica” 

2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

3. Podstawy Prawne Zamówienia Publicznego: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 
zmianami zwana dalej ustawą. 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 
881 z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2012.1059 z późn. 
zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138 poz. 1554) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. Zm.)  

7) Normy, przepisy i wytyczne branżowe: PN EN 13 201 

4.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez 
Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu: 
- istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki, 
- istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki 
bezpiecznikowe, bezpieczniki, 
- wymiana istniejących punktów świetlnych – oprawy i źródła światła w miejscach 
aktualnego zawieszenia w ilości 1 011 szt., na nowo zaprojektowane. 
- zgodnie z dokumentacją projektową – centrum gminy Charsznica oświetlone ma być w 
technologii LED ( 194 szt )  
Zakres prac dla poszczególnych miejscowości Gminy zawiera dokumentacja techniczna. 
- wyniesienie układów sterowania oświetleniem ze wspólnych szaf na stacjach 
transformatorowych wg. warunków wydanych przez właściciela sieci ( PGE Dystrybucja 
rejon Miechów ) . 
- dokonanie wszelkich ustaleń i uzgodnień z właścicielem sieci PGE Dystrybucja dotyczących 
prac przy systemie sterowania.  
- zastosowanie inteligentnego systemu sterowania , zgodnie z opracowaniem technicznym w 
62 szafach SO.  
-  system sterowania musi zapewniać płynną regulację natężenia oświetlenia, oraz odczyt 
parametrów pracy lamp ( napięcie zasilania, pomiar zużytej energii, czasu pracy systemu ). 
- niezależnie od zastosowanego systemu ( indywidualne / grupowe ) sterowanie powinno 
zapewniać wysyłanie sygnałów – załącz/wyłącz oraz zmiany natężenia oświetlenia poza 
wyznaczonymi godzinami pracy.  
- powyższe dane muszą być dostępne Zamawiającemu na określonym stanowisku pracy po 
zalogowaniu się.  
- odczyt danych powinien być udostępniony na bieżąco i posiadać możliwość tworzenia 
raportów, w formie wydruków. 
- stany awaryjne ( otwarcie szafy, zanik napięcia, załączenie poza systemem, itd. ) muszą być 
sygnalizowane natychmiastowo w postaci alarmu i powiadomienia.  
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- komunikacja pomiędzy sterownikiem w szafie SO, a oprawą powinna odbywać się po 
istniejącej sieci.  
- komunikacja pomiędzy stanowiskiem operatora a szafami odbywać się powinna za 
pośrednictwem sygnału GSM / GPRS.  
- system powinien umożliwiać konfigurację poziomu redukcji mocy w ustalonych 
przedziałach czasowych.  
 
- wykonać aktualizację elektronicznej inwentaryzacji systemu oświetlenia, posiadaną przez 
Gminę Charsznica. Inwentaryzacja jest w formie aplikacji internetowej z wbudowaną bazą 
danych obiektów systemu oświetlenia, wykorzystującą elementy technologii GIS. W ramach 
zadania wykonawca dokona aktualizacji poprzez pomiary GIS zmodernizowanych punktów 
światła, szaf SO, oraz stacji Transformatorowych, zgodnie z atrybutami posiadanymi przez 
Zamawiającego w opisach obiektów systemu oświetlenia.  
Pomiarów należy dokonać poprzez lokalizację wspólrzędnych X,Y w formacie.shp, 
obsługiwaną przez programy GIS oraz w formacie DWG lub DXF, zapisana w systemie 
odniesień przestrzennych w układzie prostokątnym płaskich, strefa Polska 1992/19, WGS 
1984, system wysokości MSL( Średni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global ) z 
odchyleniem standardowym mieszczącym się w przedziale 50 cm [ Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z późn. zmianami]. 

2. W skład dokumentacji przetargowej wchodzi: 

1) dokumentacja techniczna 
2) przedmiar robót 
3) dokumentacja fotometryczna. 
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

§ 5. Dopuszczenie składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert wariantowych 

§ 6. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w wymaganych terminach, określonych poniżej: 

1.  Wymiana opraw wraz ze źródłami światła na istniejących konstrukcjach wsporczych w 
Gminie Charsznica zgodnie z dokumentacją programową posiadaną przez zamawiającego – 
1011 szt. punktów świetlnych – 60 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w terminie związania 
ofertą. 

§ 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych 
warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

7.1. posiadają uprawnienia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

7.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia tj.: 
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1. Dysponują, co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca przedłoży Wykaz 
przewidzianych do realizacji kierowników budowy wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Oferty; 

2. dysponują co najmniej 5 /pięcioma/ osobami przeznaczonymi do wykonywania robót 
budowlanych. Wykonawca przedłoży wykaz, przewidzianych do realizacji osób zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do Oferty wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Złoży oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień. 

4. dysponują odpowiednim sprzętem budowlanym tj.: 

 - min. 3 szt. samochodowych podnośników montażowych 

 - min. 2 szt. samochodów ciężarowych ( powyżej 3,5 t ) 

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego w wymaganym zamówieniem zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Oferty. 

4.1. dysponują odpowiednim sprzętem geodezyjno-kartograficznym, gwarantującym 
uzyskanie założonych w aplikacji dokładności tj. odchylenia standardowego 50 cm punktu  w 
ilości: 

 - rejestrator polowy GIS min. 1 szt.  

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego w wymaganym zamówieniem zakresie. 

 

5. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, 
przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej jedną robotę w zakresie sieci 
elektrycznych, oświetlenia drogowego, na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł brutto, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli  robota 
wykonana była na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł brutto. Na dowód tego przedłoży 
Wykaz robót wraz z dokumentami poświadczającymi na każdą umieszczoną w nim robotę 
budowlaną, zgodnie z  załącznikiem  nr  8 do Oferty. 

7.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. : 

a) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł. 
c) posiadają w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe 
lub zdolność  kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł.  

7.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Oceny spełnienia wyżej wymienionych  warunków Zamawiający dokona na zasadzie - 
spełnia/nie spełnia  w oparciu o analizę dokumentów  wymaganych przez zamawiającego. 

Opis dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu, dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu  Gminy Charsznica : www.charsznica.pl 

   

7.5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu : 
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7.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
"ustawą", Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w 
art. 24 ust. 1  - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  na formularzu stanowiącym  
Załącznik  nr 3 do Oferty. 
7.7. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", 
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1  - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  na formularzu 
stanowiącym  Załącznik  nr 4 do Oferty.  

7.8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie sieci elektrycznych oświetlenia 
drogowego o wartości wyższej niż wartość minimalna określona w pkt. 7.2 ppkt. 5, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na każdą 
umieszczoną w nim robotę budowlaną, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Oferty. 

7.9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Oferty lub przedłoży pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7.10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

W szczególności: 

a) Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Oferty legitymujące się aktualnym 
świadectwem kwalifikacyjnym „D” oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania tego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże w 
informacji, że będzie dysponował; 

b) Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, legitymujących się aktualnymi 
uprawnieniami „E” uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Oferty oraz przedłoży pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania tego zakresu zamówienia, wykaże 
w informacji, że będzie dysponował; 

7.11. Informację z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzający wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową (data wystawienia nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed terminem składania wniosków). 

7.12. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.       (data wystawienia przed upływem terminu do składania 
wniosków). 
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Jeżeli wykonawca wykaże, spełnienie warunków powyżej, wynikających z art. 22 ust. 1 
ustawy, że polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, wykonawca dla podmiotów wykazanych zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
analogicznie jak powyżej. 

7.13. Grupa kapitałowa – oświadczenie (Załącznik nr 9) 
7.14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania: 
7.15. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

7.16. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania Oferty a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub 
ogłoszono upadłość, z wyjątkiem, gdy po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

7.17. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu do składania Oferty. 

7.18. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Oferty. 

7.19. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, 
ust. 1, pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,  wystawione  nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania Oferty. 
7.20. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, 
ust. 1, pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych,  wystawione  nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania Oferty. 

7.21. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada, zamiast dokumentów 
wymienionych poprzedzających punktach, dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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7.22.1 listę podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5) ustawy  Prawo zamówień publicznych  albo  informację o tym,  że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) – zgodnie z załączonymi 
wzorami. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  dokument ten składa 
każdy Wykonawca oddzielnie. 
 

7.22. Wykaz uprawnień zgodnie z pkt. 7.10.  

7.23. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania Oferty, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania Oferty, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1. 

4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie 
internetowej. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacja może 
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o 
modyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią, niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 
Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 
nowemu terminowi. 
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8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Uzupełniane dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej. 

9. Adres zamawiającego, nr faksu  i telefonu oraz adres strony internetowej zostały określone 
w Rozdziale 2 niniejszej specyfikacji. 

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Mateusz Peroń   - Podinspektor, tel. 413836067 
w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej. 

Informacji dotyczących przetargu udziela się dni robocze (od poniedziałku do piątku) w 
godzinach 8.00 – 15.00. 

§ 9. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium należy wnieść w kwocie 30.000 zł ( trzydzieści tysięcy zł). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

3. 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, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275) 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium przetargowe na wykonanie 
modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Charsznica”.  

Bank: Bank Spółdzielczy Wolbrom oddział Charsznica 

- Nr rachunku:  38 84500005 0030 0300 0013 0003. 

Kopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące 
elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazania ich siedzib i daty zawarcia umowy; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
3) kwotę gwarancji; 
4) termin ważności gwarancji; 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe „bez sprzeciwu”, 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. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności, gdy wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
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• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 
• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 P.z.p. nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictw, 
chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 3 pkt „2)” oraz 
„3)”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego 
zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie 
może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego 
zwrot oryginału będzie niemożliwy. 

8. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15.05 2014 r. do godz. 10:00  
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
zostanie odrzucona. 

11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wymienioną wyżej formą wadium 
zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

12. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 
ust. 4a i ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

§ 10. Termin związania ofertą 

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni [art. 85 Pzp]. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania z ofertą, z tym, ze zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

§ 11. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 
opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy 
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(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz z napisem: ,,Oferta” i tytułem postępowania lub 
podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do zamawiającego; wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten 
sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji 
dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowej 
konieczności otwarcia oferty; 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust 4 Pzp. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy 
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty załączone 
do oferty w języku obcym są składane w formie: oryginału lub odpisu lub wypisu lub 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę uprawnioną – tłumacza 
przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

3) Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących 
załączniki do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez 
Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne, co do treści z formularzami określonymi 
przez Zamawiającego. 

4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

5) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, bindowane lub trwale 
połączone w jedną całość inną techniką. 
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6) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w której Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

10) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

11) Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub 
osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) 
status prawny Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych 
dokumentach. 

12) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ treści i formie bez zmian. 

13) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 
Wykonawcy i siedziby. 

14) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 



 

 
 
 

 

S
tr

o
n

a
1

6
 

również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 

15) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), art. 297 § 1. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub 
kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność 
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi –kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

16) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

17) Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedstawienia oryginału lub kopii 
dokumentu w formie zapewniającej jej czytelność. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek [Art. 87 Ustawy Pzp]. 

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zawartość oferty. 

1) Formularz Oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ, 

2) stosowne Pełnomocnictwo(a), - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

3) dowód wniesienia wadium, 

4) pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ ( w szczególności: 
wykonawcy stosujący rozwiązanie na sprzęcie równoważnym: projekt wykazujący 
równoważność wg standardu opisanego w Rozdziale 4 oraz karty katalogowe, próbki.) 

5) szczegółowy kosztorys ofertowy i przedmiar wg załączonego wzoru. 

6) Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

7) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty) 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
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8) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  

Urząd Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20 , pok. Nr 10 sekretariat I pi ętro, 

32-250 Charsznica 
oraz opisane: 

„Oferta na modernizacje oświetlenia ulicznego” Nie otwierać przed dniem 15.05.2014 r. 

9) Oferta otrzymana przez Zamawianego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

10) 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. Adres do powiadomień: 

Urząd Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, pok. Nr 10 sekretariat I pi ętro,  

                                                            32-250 Charsznica 

11) Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzenie 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. 

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Charsznica, ul. 
Kolejowa 20, pok. 10 sekretariat Urzędu Gminy, w terminie do dnia 15.05.2014 roku do 
godz. 11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2014 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu 
Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, pok. 15. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na  zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji 
zawartych w ofertach. 

5. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejsze SIWZ, w cenie 
jednostkowych nakładów rzeczowych oraz elementów scalonych, musi ująć wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
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2. Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za roboty budowlane ma być kosztorys 
i przedmiar robót wypełniony przez Wykonawców zgodnie z załącznikami do SIWZ. 
Podstawą wyliczenia ceny jednostkowych nakładów rzeczowych oraz elementów scalonych 
powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 
Wykonawca winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie, zgodnie z art. 38 
Ustawy. 

3. Cena ofertowa jest ceną kosztorysową w zakresie robót budowlanych i projektowania.  

4. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
dokumentacją programową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów jednostkowych nakładów 
rzeczowych czy elementów scalonych będących podstawą opracowania kosztorysów 
ofertowych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Cena ofertowa i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich, (PLN) niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 
(dotyczy również pozycji i elementów kosztorysu ofertowego). W złotych polskich będą 
również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami tj. zgodnymi z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Błąd w obliczeniu ceny, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6 Ustawy 
Pzp. 

§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem: najniższa cena – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania 
kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według 
następujących zasad: 

1) Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 
                                najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 
liczba punktów = -----------------------------------------------------------------x 100 pkt 
                                    cena brutto w ofercie ocenianej 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
najwyższą liczbę punktów; 

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 15. Informacje o formalnościach, jakie winne zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru ofert. 
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2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy na własnej stronie oraz w swojej siedzibie na tablicy 
ogłoszeń. 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na zasadach określonych w § 13 niniejszej specyfikacji. 

5. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z Wykonawcą, którego 
oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy, 
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na 
warunkach określonych we wzorze umowy (zał. Nr 2 do SIWZ). 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

9. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

10. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

§ 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą najpóźniej do dnia 
podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zgodnie z art. 147 - 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 % 
ceny robót budowlanych podanej w ofercie, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: z podaniem tytułu wpłaty: 
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(zabezpieczenie należytego wykonania umowy modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Charsznica ). 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Żądanie 
zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji, Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, 
wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem 
zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wielkości. 

3) Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia: 

a. 70 % zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, 

b. 30 % zabezpieczenia przeznacza się na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady dla przedmiotu umowy. Jeżeli są różne terminy 
upływu rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia, zwrot nastąpi po upływie 
ostatniego terminu rękojmi. 

12. Kwota, o której mowa w pkt. „3) b.” zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie najdłuższego okresu rękojmi. 

13. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę 
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania mowy, Protokółu Odbioru Końcowego). 
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§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-184 Ustawy Pzp przysługują wykonawcom i 
innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

3. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie na warunkach oraz w terminie określonym w 
ustawie. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających jego wniesienie. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni-jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

8. Szczegółowe zasady stosowania środków odwoławczych zawiera Dział VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Rozdział 3. Elementy fakultatywne specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

§ 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości 
zamówienia podstawowego. 

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną 
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§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych. 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

§ 24. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

§ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

§ 26. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy 
Pzp, 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 

Rozdział 4. Elementy szczególne specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Rozdział 5. Dodatki i elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które 
wykonawca może wykorzystać, jako formularze oferty i załączników do oferty 

§ 27. Opis przedmiotu zamówienia (dodatek nr 1) 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie wymiany następujących elementów systemu: 
- istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki 
- istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 
- wymiana wybranych istniejących punktów świetlnych – oprawy i źródła światła w 
miejscach aktualnego zawieszenia 
- wymiana systemu sterowania w 62 szafach sterowniczych wyniesionych ze wspólnych szaf 
na stacjach Tr. Na inteligentne sterowniki z możliwością redukcji mocy oraz zdalnej 
komunikacji pomiędzy operatorem a szafą. 
- dokonanie wszelkich uzgodnień z właścicielem sieci PGE Dystrybucja w zakresie prac 
dotyczących zmian w systemie sterowania i wymiany opraw.  
Zakres prac dla poszczególnych miejscowości Gminy Charsznica zawiera dokumentacja 
programowa. 
2. W skład zadania wykonawczego wchodzi: 

1) Wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją przebudowy 
oświetlenia w ilości 1 011 szt. punktów świetlnych, z podziałem na: 

a) oprawy sodowe o mocach: 

  70W -        775    szt.  
 100W -          42    szt. 

                     b) oprawy LED o mocach: 
                            59W          -         184    szt 
                          117W         -            10    szt 

c) źródła światła: 

  70W -        775     szt. 
  100W -          42     szt. 
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2) przewodów zasilających 1011 szt. x 4 mb  (YDY 2x2.5  750V) oraz zacisków 
prądowych Al.-Cu SM1.11 – 1011 szt. 

3) Wymiana zabezpieczeń 1011 szt. SV19.25 z wkładkami WTs 6A 
4) Wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane w ilości 1011 szt. 

Wysięgniki należy połączyć galwanicznie z przewodem zerowym linii napowietrznej 
linką izolowaną AL. 25 mm 

5) Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych SO  szt. 62  
6) Montaż zegarów sterujących i sterowników inteligentnych z możliwością redukcji i 

monitoringu mocy  – szt 62 
7) Montaż sterowników inteligentnych Dali – 1011 szt.  

3. W ramach udzielonej pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty instalacyjne i rękojmi, 
Wykonawca będzie zobowiązany do : 

1) wymiany niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj.: klosza, 
statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu 
zgłoszenia awarii) 

2) wymiana elementów linii tj.: bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu 
zgłoszenia awarii) 

3) przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w 
przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia) 

4) usuwanie zwarć w liniach oświetleniowych należących do zamawiającego i oprawach, 
(w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 

5) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołami, (raz na 3 
lata) 

§ 28. Oferty równoważne 

Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd  
Gminy dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego. 
W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne 
posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto 
w dokumentacji programowej do wykonania przebudowy z uwzględnieniem tolerancji 
podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiającego parametrów. 

§ 29. Wymagania w stosunku do ofert równoważnych.  

Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania: 

1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji 
programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym 
gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone 
w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować: 

1) Strumień świetlny w wielkości identycznej jak w dokumentacji Zamawiającego 

2) Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.: 

- parametry drogi, stanowiska, 
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- luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 

 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej), 

- podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia, 

- olśnienie [TI], 

- równomierność oświetlenia [Uo i Ul] 

- współczynnik oświetlenia otoczenia [SR]. 

3) Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do 
programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia 
wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego 
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja 
wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego 
parametrami projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny 
poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów 
rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać 
wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. 
Porównywane będą parametry średnie jak w punkcie. Spełnienie powyższych warunków 
gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na 
podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach. 

4) Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność 
charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych 
dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu 
oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są 
poniżej: 

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego. 

b. Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie. 

c. Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1% niż w programie. 

d. TI nie więcej niż 5 % niż w programie. 

e. Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi 
posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika. 

Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji 
zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji. 
Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych, które 
stanowią element oferty.  

§ 30. Parametry techniczno - użytkowe, jakimi winne się charakteryzować równoważne 
oprawy oświetleniowe: 

Parametry techniczno- użytkowe dla opraw sodowych 
 
1. Dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-66 dla komory 
lampy i osprzętu elektrycznego dla opraw gdzie zostało zaprojektowane IP 66, 

2. Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy pełny, odporny na korozję, chroniony od góry pokrywą 
z aluminium przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, 

3. Klosze opraw odporne na promieniowanie UV [niedopuszczalne żółknięcie klosza], 
badany wg PN-EN ISO 4892-3:2006 (U): 
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1) Dla opraw o mocy 50 i 70 W z PMMA o min. IK-06. Przepuszczalność światła 
powyżej 90% wg ISO 13468-1. 

2) Dla opraw o mocy 100 W oraz z 150 W z PC o min. IK-10. Przepuszczalność światła 
powyżej 88% wg ISO 13468-1. 

4. Oprawy 70, 100 i 150W wyposażone w jarzmo regulujące kąt nachylenia oprawy w 
zakresie 0° do 100°, umożliwiające nasadzenie oprawy bezpośrednio na słup, oraz regulacja 
kąta 0°-10°. 

5. Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, 

6. źródła światła o mocy nominalnej 100 i 70W sodowe wysokoprężne tabularne o 
podwyższonym strumieniu świetlnym, o trwałości użytkowej i gwarancji min. 48 tys. godzin 
świecenia. 

7. oprawy i źródła światła muszą posiadać deklaracje zgodności, 

8. napięcie znamionowe oprawy 230 V, 

9. oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki z 
termo wyłącznikiem oraz kompensacją mocy biernej, 

10. oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy 
komorą optyczna a otoczeniem, 

11. dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie 
fotometrycznym w formacie eulumdat (.ldt), 

12. Oprawy musza być wyposażone w statecznik elektroniczny programowalny, o trwałości 
min. 60 000 h przy temperaturze max w punkcie tc. 

13. Ochrona przepięciowa dla opraw w zakresie do 4 kV z zabezpieczeniem odgromowym 
do 10 kV.   

 

Parametry techniczno- użytkowe dla opraw LED 
 
Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje 
zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych . 
 

1. Parametry techniczne dla opraw ulicznych LED: 
- korpus wykonany jako jednoczęściowy odlew aluminium malowany proszkowo. 
- szczelność komory lampy i osprzętu minimum IP66. 
- klosz wykonany z płaskiej lub wypukłej szyby hartowanej. 
- oprawa winna być przystosowana do montażu zarówno na słupie jak i na wysięgniku 
bez zastosowania dodatkowych elementów łączących.  
- oprawa powinna mieć możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oprawy 
minimum w zakresie 0-15. 
- oprawa wyposażona w jednoczęściowy polerowany odbłyśnik polepszający 
uzyskiwany efekt świetlny.  
- oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej.  
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- oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień 
pomiędzy komora optyczna a otoczeniem. 
- Oprawy powinny charakteryzować się strumieniem świetlnym nie gorszym niż: 
a) dla mocy w przedziale 50-59W – minimalny strumień świetlny 5000lm przy CRI = 
70 
b) dla mocy w przedziale 100-117W – minimalny strumień świetlny 10000lm przy 
CRI=70   
- dane fotometryczne oprawy musza znajdować sie w komputerowym programie 
fotometrycznym w formacie eulumdat (.ldt), 

 
§ 30a .  Zarówno oprawy sodowe jak i ledowe muszą posiadać możliwość redukowania mocy 
świecenia poprzez okablowanie Dali, lub poprzez dodatkowy przewód strujący,  lub poprzez 
wewnętrzny kalendarz astronomiczny.  
 

 

§ 31. Dokumenty potwierdzające równoważność opraw. 

1. Dokument wydany przez producenta (w języku polskim) potwierdzający spełnianie 
parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych w 
stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe 
opraw), 

2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy 
europejskie 

3. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z 
ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła 
światła przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi 
dane techniczne. 

4.  Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu 
światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy 
danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych 
drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie 
eulumdat (.Ldt). Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert 
lub jeżeli wskazują na to względy techniczne przed terminem złożeniem ofert. Dane 
fotometryczne winne być elementem składowym projektu wykazującego równoważność 
zastosowanych opraw. Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą. 

 

§ 32. Opis systemu sterowania oprawami  

 

System sterowania musi posiadać możliwość polegającą na zmniejszaniu strumienia 
świetlnego poprzez zmniejszenie napięcia w obwodach zasilających do zadanego poziomu w 
wyznaczonych okresach godzin nocnych, gdy natężenie ruchu na drogach jest mniejsze lub w 
ogóle zanika. W najbardziej obecnie zaawansowanych systemach sterowania oświetleniem  
stosowane układy pozwalają na statyczną (skokową) lub dynamiczną (płynną) regulację 
natężenia oświetlenia oraz zdalną pełną kontrolę po sieciach radiowych GPRS. 
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 System musi umożliwiać uzyskanie informacji z każdej oprawy oraz pozwalać ją 
zdalnie wysterować. Komputer (serwer) zainstalowany na Dyspozytorni w pomieszczeniach 
JST lub jednostki podległej umożliwia zbieranie danych oraz ich odpowiednią obróbkę 
zrozumiałą dla obsługi. Jednym z podstawowych zadań ma być zbieranie danych o 
występujących awariach oraz przygotowywanie raportów ułatwiających serwisowanie całego 
systemu. System oparty powinien być na sterownikach pracujących w technologii LonWorks. 
Sterowniki zainstalowane są w oprawach, we wnęce lub na słupie. 
 W ogólnym przypadku w systemie można wyodrębnić następujące bloki funkcjonalne: 

- Dyspozytornia 

- Szafka dystrybucyjna 

- Kontroler OLC 

- Układ regulacyjny DV (Dynavision) 

- Układ sterujący (segment controller – SC) i PLC 

- Oprawa (lampa) 

 Dla komunikacji połączonych ze sobą lamp wykorzystana jest istniejąca instalacja 
zasilająca, po której przekazywane są informacje w postaci cyfrowej zgodnej ze standardem 
LonWorks. W przypadku jakiejkolwiek awarii pracy lampy generowany jest sygnał i 
wysyłany przez sieć 230VAC najpierw do sterownika znajdującego się w szafce 
oświetleniowej, a następnie poprzez system GPRS do systemu monitorującego znajdującego 
się w centralnej dyspozytorni. 
 Sterownik SC/PLC  pełni role sterownika nadrzędnego, za którego pośrednictwem 
następuje synchronizacja pracy grupy lamp oraz ewentualne awaryjne wyłączenie lub 
załączenie grupy. System oprócz standardowych informacji o pracy i awarii gromadzi historię 
zdarzeń, jakie wystąpiły w trakcie eksploatacji, na podstawie których można dokładnie 
przeanalizować pracę poszczególnych lamp oraz zaplanować ich ewentualną wymianę. 
 W centralnej dyspozytorni można odczytywać i dokonywać zmian parametrów takich 
jak: 

- zmiana czasów pracy załącz/wyłącz 

- załączenie i wyłączenie zdalne lampy 

- ustalenie poziomu redukcji mocy na lampie 

- odczyt prądu (A) i napięcia zasilającego (V) 

- odczyt mocy (W) 

 
W Dyspozytorni operator może realizować następujące zadania: 
 

- Konfigurować system 

- Sterować zdalnie oprawami 

- Odczytywać aktualny stan opraw 

- Drukować raporty 

- Wysyłać dyspozycje dla służb serwisowych na podstawie zarejestrowanych 

informacji o awariach. 
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Wymagania dotyczące systemu na dyspozytorni: 
 
• system sterowania powinien pracować jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym do 

obsługi systemu komputerze – serwerze 

• możliwość zapisania do bazy danych parametrów poszczególnych elementów systemu 

• system powinien pozwalać na interaktywną obsługę obiektów zobrazowanych na 

elektronicznej mapie. 

• system powinien pozwalać na zdalną obsługę wszystkich instalowanych sterowników  

• system powinien pozwalać na zdalne załączanie i wyłączanie oświetlenia grup 

sterowników, pojedynczych  sterowników, poszczególnych obwodów (styczników) 

• system powinien pozwalać na definiowanie użytkowników uprawnionych do obsługi 

systemu oraz czynności jakie poszczególny użytkownik może wykonywać, konta  

użytkowników muszą być zabezpieczone hasłami dostępu. 

• wszystkie czynności wykonywane przez poszczególnych użytkowników (łącznie z 

zalogowaniem i wylogowaniem) muszą być rejestrowane w systemie z datą i czasem 

wykonania czynności  

• obsługa wszystkich funkcji sterowników. 

• zapamiętywanie w bazach danych wszystkich parametrów rejestrowanych przez 

sterowniki, z możliwością eksportu danych do plików baz danych Access oraz plików 

programu Excel 

• możliwość obsługi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oświetleniowej w 

trybie serwisowym z komputera przenośnego połączonego za pomocą połączenia kablem  

USB, RS232, RS485 lub Ethernetu 

• możliwość definiowania numerów telefonów na które wysyłane będą wiadomości SMS 

• możliwość definiowania jakie wiadomości SMS będą wysyłane na jakie numery 

telefonów. 

• zmiana parametrów dla poszczególnych sterowników lub dla grup sterowników 

• możliwość importu danych z innych plików baz danych, plików programu Excel, plików 

tekstowych. 

 
Funkcje i zadania elementów zamontowanych w szafie oświetleniowej SO 
 
• komunikację ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodną ze 

standardem LonWorks i drogą radiową 



 

 
 
 

 

S
tr

o
n

a
2

9
 

• załączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca 

• możliwość modyfikacji tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia 

• możliwość zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu 

ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego 

• możliwości automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w 

zależności od pory nocy, od czasu użytkowania źródła światła, wartości danych o 

natężeniu ruchu 

• generowanie alarmów dla konserwatora i jednostki zarządzającej o zdarzeniach w sieci 

• możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o zdarzeniach 

typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik jednej lub 

wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej poniżej definiowanego progu, brak 

sygnału załączenia stycznika) 

• pomiar napięcia i prądu oraz cos φ w poszczególnych fazach, mocy czynnej i zużytej 

energii (na zasilaniu OS) 

• kontrola działania zabezpieczeń obwodowych (detekcja przepalenia bezpiecznika na 

dowolnym obwodzie z możliwością wysłania wiadomości tekstowych SMS) 

• opcjonalnie możliwość podłączenia za pomocą innego łącza (np. światłowód, LAN) 

• możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego (za 

pomocą łącza RS232 lub USB) 

• możliwość definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku, 

wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej 

przy połączeniu komputera serwisowego bezpośrednio ze sterownikiem 

•  wyjścia umożliwiające załączanie poszczególnych obwodów w szafce 

• możliwość wprowadzania offsetów dla załączania i wyłączania oświetlenia 

• możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości 

natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła. 

• możliwość wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na każdym z wyjść . 

• sterownik musi posiadać możliwość pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami w 

celu np.: reagowania na pomiary natężenia zewnętrznego oświetlenia podłączonego do  

jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiarów natężenia ruchu itd. 

• system musi posiadać możliwość detekcji przepalenia każdego bezpiecznika na obwodach 

w szafce i wysłania SMS-a o tym zdarzeniu. 
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• w przypadku przepalenia wysłanie SMS-a o awarii na 3 numery telefonów  

 
Funkcje i zadania sterownika  do regulacji i nadzoru oprawą. 
 
• płynna regulacja natężeniem oświetlenia 

• jednostka centralna powinna zapewniać możliwość natychmiastowego załączenia i 

wyłączenia grup opraw w linii bez opóźnień 

• łączność pomiędzy sterownikami znajdującymi się w szafach oświetleniowych ,a 

sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilającej 400/230V w paśmie125-140 

kHz ma być zrealizowana zgodnie z europejską normą CENELEC oraz drogą radiową 

• elektroniczne układy zasilające źródła sodowe lub metalohalogenkowe powinny pracować 

z częstotliwością nie wyższą niż 500Hz – w celu uniknięcia zjawiska rezonansu 

akustycznego 

• przy zastosowaniu opraw LED-owych układy zasilające powinny mieć możliwość płynnej 

regulacji poprzez interfejs 1-10V lub Dali do podłączenia sterownika sieciowego 

montowanego w/na słupie 

• dopuszcza się zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami układów do transmisji danych 

po sieci 230VAC oraz drogą radiową 

• w przypadku awarii systemu zarządzania nie wynikającej z braku zasilania należy 

zapewnić pracę latarń jak w okresie przed montażem systemu. 

• prowadzenie pomiarów określonych niżej wielkości, 

o pomiar napięcia zasilającego 

o pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii 

o pomiar czasu pracy źródła 

• układ musi identyfikować przepalenie się źródła światła i wysyłać tę informację na 

Dyspozytornię lub SMS-em ze sterownika szafkowego. 

• w przypadku zastosowania sterownika słupowego z interfejsem Dali, układ musi mieć 

możliwość sterowania jednocześnie 8 oprawami oraz posiadać przynajmniej 1 wejście 

binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy słupa lub podłączenia czujnika ruchu. 

• w przypadku zastosowania opraw LED-owych sterowniki muszą realizować funkcje 

dynamicznego sterowania oświetleniem od czujników ruchu 
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§ 33. Inne równoważne podzespoły i części.  

W przypadku zastosowania innych podzespołów i części (za wyjątkiem opraw), innych niż 
przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien: 

• Przedstawić parametry techniczno - użytkowe zastosowanych podzespołów i części w 
odniesieniu do użytych w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, 

• Przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez podzespoły i części deklaracji 
zgodności producenta z normami oraz obowiązującymi w UE dyrektywami wystawioną na 
podstawie przeprowadzonych badań lub certyfikat bezpieczeństwa B wystawiony przez 
polską jednostkę certyfikującą. 

§ 34. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1) 

§ 35. Istotne postanowienia Umowy (załącznik nr 2) 

 

Spis załączników: 

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty, 
Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia Umowy  
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 
Załącznik Nr 5 – Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi i projektowania 
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia-pozostali. 
Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi. 
Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych robót 
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 
Załącznik Nr 10 – Przedmiar robót. 
Załącznik Nr 11 – Kosztorys ofertowy. 
Załącznik Nr 12 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Załącznik Nr 13 – Dokumentacja techniczna 
Załącznik Nr 14 – Obliczenia fotometryczne 
Załącznik Nr 15 – Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. 
 

Zatwierdzam: 

 
………….……………………………………………………… 

                   Wójt Gminy Charsznica 

 

 

Charsznica dnia …….……………………… 

 

 

 

 

  


