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Gmina Krapkowice 
ul. 3-go Maja 17 
47-303 Krapkowice 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ  < 221 000 EURO NA: 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówie ń  
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej  dalej „ustaw ą”. 

 

 
Wymiana opraw o świetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gmi ny 

Krapkowice 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:                      
 
 50230000-6 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg  
                         i innego sprzętu 
 
 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera : 
 
Formularz ofertowy        - załącznik nr 1 
Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy – spełnianie warunków   - załącznik nr 2 
Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy  –  wykluczenie    - załącznik nr 3 
Wykaz usług         - załącznik nr 4 
Wykaz sprzętu         - załącznik nr 5 
Wykaz osób         - załącznik nr 6 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej    - załącznik nr 7.1 
Oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - załącznik nr 7.2 
Projekt umowy         - załącznik nr 8 
Przedmiar robót - zamówienie gwarantowane                                                       - załącznik nr 9.1 
Przedmiar robót - zamówienie opcjonalne                                                             - załącznik nr 9.2 
Mapka poglądowa – zamówienie gwarantowane                                                   - załącznik 10.1 
Mapka poglądowa – zamówienia opcjonalne                                                         - załącznik nr 10.2                                       
 
 
 
 
Zatwierdził, dnia 11.10.2019r. 
          
             Burmistrz 
 
      /-/Andrzej Kasiura                    
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
 
Nazwa zamawiającego:  Gmina Krapkowice 
Adres zamawiającego:  ul. 3 Maja 17,  

47-303 Krapkowice 
Telefon:    77/ 44 66 835 
Faks:    77/ 44 66 888 
Adres strony internetowej: www.bip.krapkowice.pl 
Adres poczty elektronicznej: umig@krapkowice.pl 

b.zajac@krapkowice.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek 7:30 – 17:00 
    wtorek-czwartek 7:30 – 15:30 
    piątek 7:30 – 14:00  
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz.1843) zwanej dalej „ustawą”  
w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym 
postępowaniu. 

 
 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1.Opis przedmiotu zamówienia gwarantowanego: 
1) Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz betonowych 
– 69 szt. na oprawy LED  na terenie miasta i gminy Krapkowice. 

2) Zdemontowane materiały należy poddać utylizacji. 
3) Oferta musi zawierać: karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi 

fotometrycznymi. 
Parametry techniczne wymagane dla opraw o świetleniowych przewidzianych do 
wymiany: 
 

I. Obszar zastosowania: Ściborowice, ul. Krapkowicka. 

1. Ilość: 20 szt. 
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2. Moc nie większa niż 73W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 10 400 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 
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20. Optyka drogowa wąska zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

 

II. Obszar zastosowania: Żywocice, ul. Krapkowicka. 

1. Ilość: 12 szt. 

2. Moc nie większa niż 58W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 7800 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 
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12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 

 

20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

III. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Opolska. 

1. Ilość: 12 szt. 

2. Moc nie większa niż 73W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 10500 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 
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5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 
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20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

 

IV. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Moniuszki. 

1. Ilość: 9 szt. 

2. Moc nie większa niż 43W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 6100 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 
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12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 

 

20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 
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V. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Pułaskiego. 

1. Ilość: 8 szt. 

2. Moc nie większa niż 43W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 6200 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 
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20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

 

VI. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Krasi ńskiego. 

1. Ilość: 8 szt. 

2. Moc nie większa niż 60W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 8750 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 
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12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 

 

20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia opcjonalnego: 

1). Przedmiotem zamówienia jest wymiana 31 szt. Opraw oświetleniowych na istniejących 

słupach stalowych oraz betonowych na oprawy LED na terenie  miasta i gminy Krapkowice. 

2). Zdemontowane materiały należy poddać utylizacji. 
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3). Oferta musi zawierać: karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi 

fotometrycznymi. 

I. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Al. Jana Pawła  2. 

1. Ilość: 15 szt. 

2. Moc nie większa niż 73W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 10500 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 
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20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

II. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Żeromskiego. 

1. Ilość: 16 szt. 

2. Moc nie większa niż 73W. 

3. Strumień świetlny nie mniej niż 10600 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 

4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W. 

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 

6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 

7. Oprawa w II kl. ochronności. 

8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 

9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo 

znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi 

standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa 

fotobiologicznego. 

10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. 

Celsjusza. 

11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 
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13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 

14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 

harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla 

prawidłowego oddawania ciepła. 

16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą 

podstawowych narzędzi. 

17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku. 

18. Waga: max. 10 kg. 

19. Fotometryka: 

 

20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.  

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor 

związane jest z wcze śniejsz ą modernizacj ą oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotych czas cz ęści 

zabudowano oprawy w kolorze okre ślonym powy żej. 

Uwaga: 

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 
w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem 
uruchomienia prawa opcji jest potwierdzenie kwoty na sfinansowanie realizacji 
zamówienia przez Zamawiającego oraz pisemna informacja Zamawiającego o realizacji 
zamówienia w ramach prawa opcji złożona Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji 
zamówienia opcjonalnego. Informacja zawierać będzie: wykaz usług które mają być 
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wykonane, cenę w oparciu o wartość zaoferowaną w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
 
Szczegółowe rozmieszczenie opraw o świetleniowych zamieszczone jest na mapce 
pogl ądowej, stanowi ącej zał ącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ. 
 
Podane w  opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 
i art. 7 ustawy, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem 
spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub 
zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia i dokumentacji.    
  
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych 
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów 
stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i 
jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany 
przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego.  
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem usług: kierowca i operator podnośnika samochodowego, 
kierowca samochodu, elektromonterzy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności na zasadach określonych w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do 
SIWZ. 
 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Zamówienie  gwarantowane:  od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.  
2. Zamówienia opcjonalne:   od dnia poinformowania przez Zamawiającego o realizacji 
zamówienia      w ramach prawa opcji do  16 grudnia 2019r. 
(Zamawiający poinformuje Wykonawcę, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania 
umowy, o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji). 
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V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
 
1. Łączna cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, która winna być wyliczona jako suma 

elementów prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (dział III SIWZ), oraz 
przedmiarów stanowiących załączniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. Tak wyliczona cena winna 
zostać wpisana jako cena ofertowa  na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ. 

2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca 
związane z realizacją zadania, bez których jego wykonanie byłoby niemożliwe, w tym 
również podatek VAT i inne niezbędne koszty. 

3. Cena oferty powinna być wyliczona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powinna być ona zaokrąglona według 
ogólnych zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się w 
„górę”, w przeciwnym wypadku zaokrągla się w „dół”. 

4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
5. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca na załączniku 
nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy,  poinformuje Zamawiającego, czy wybór jego 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. 

 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 
przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych 
zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. W przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty 
upoważnienie (pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie 
wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.                                                                                                                                   

      Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

3.  Oświadczenia składane z ofertą : 
   3.1 oświadczenie składane w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków  

    udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
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   3.2  oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia  
     wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega  
     wykonawca na zasadach określonych w art. 22a. 

     
4.  Oświadczenia o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 winny by ć składane w oryginale. 
5.  Dokumenty składane w postępowaniu : 
    5.1  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
           zdolności technicznej (doświadczenia), 
    5.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w  
           postępowaniu, 
    5.3 ewentualne składane w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub  
           sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie    
           dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
           zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi   
           podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,  w tym m.in. dokumenty,    
           określające  w szczególności: 
             -   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
             - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy   
                 wykonywaniu zamówienia publicznego; 
             -  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ; 
             - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do  

 warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi , 
których wskazane zdolności dotyczą. 

   6. Dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 – 5.3 składane są w oryginale lub kopii     
      poświadczonej z zgodno ść z oryginałem. 
       Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,  
       na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawca wspólnie  
       ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie  
       dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
       Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie  
       elektronicznej. 
  7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na  
        język polski. 
  8.  Zaleca się każdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty ponumerować   
        kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć. 

 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie   
 przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wykonawca  zamieści  ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres    
zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie:   

 
„ Wymiana op raw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gmi ny 

Krapkowice” 
 
Nie otwiera ć przed  ….2019r.  godz. 10:15 ( podać datę terminu składania ofert )  

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres    
wykonawcy . 
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 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu  musi być złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta.  
Koperta powinna zostać  dodatkowo  oznaczona  „Zmiana” lub  „Wycofanie”. Wykonawca  
nie może wycofać oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek zmian   treści oferty  po upływie 
terminu składania ofert.  

      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach 

określonych w dziale VIII, pkt. 11 SIWZ.   
12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i nie przewiduje się przeprowadzenia     
      aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                                          
13. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.   

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 i art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.,poz.1010) rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 
tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. - zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych jawnych elementów oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana 
za jawną. 

     
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW 

 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
      
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
          i art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
      
1.2. spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
Zamawiaj ący uzna warunek za spełniony je żeli wykonawca wyka że, że: 
 
    1.2.1. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie  polegające na wykonaniu, 
               a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie                
               ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
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               działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej  usługi polegającej na  
               wymianie opraw oświetleniowych lub utrzymaniu i konserwacji oświetlenia 
               ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł. 
 

1.2.2  Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podnośnikiem samochodowym o 
wysokości roboczej  pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
samochodem o ładowności min.1t. 

 
     1.2.3 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować po jednym pracowniku z    
               uprawnieniami do  pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E 
               do 1 kV oraz uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN. Osoby te winny  
               posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach  
               powyżej 3 m. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą   
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania również wykonawców, w stosunku 
do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, tj. 
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) chyba, że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiaj ący żąda : 
 
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 
22 ust. 1  pkt 2 ustawy –  wg załącznika nr 2 do SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą. 
                                                                                                                                                                                                          

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z  post ępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okoliczno ściach o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 oraz art. 24 ust.5,  pkt 1  ustawy, Zamawiaj ący żąda :   

 
    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i 

art. 24 ust.5, pkt 1 ustawy wg załącznika nr 3 do SIWZ - należy złożyć  wraz z ofertą.  
 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy, zamawiający żąda: 
3.1 Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369) wg. załącznika nr 7.1 do SIWZ- należy złożyć w 
terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
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www.bip.krapkowice.pl (zakładka: Zamówienia publiczne; Zamówienia publiczne 
>30.000 Euro, Usługi - Informacja z otwarcia ofert – usługi ) informacji z otwarcia ofert, 
zawierającej: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach, lub 
3.2 Oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz.369) –  wg. załącznika nr 7.2 do SIWZ - wykonawca może złożyć takie 
oświadczenie wraz z ofertą, jeżeli nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. W tym 
przypadku nie ma obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.1.     

   4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
        polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie    
        od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.     
   5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

   6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.        

   7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: 

        7.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
        7.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
       7.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
       7.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.    

8. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć wraz  z ofertą w formie oryginału. 
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający również zbada, czy nie zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
pkt 1. 

 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,   
 podmiotu, na których polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę  
 warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy   
 wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez  

        Zamawiającego:  
         1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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   2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli    
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację , o których mowa w dziale 
VII, ppkt. 1.2 SIWZ. 

11. Postanowienia dotycz ące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi ęcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

        11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
        11.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym 
terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez 
wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy 
niż termin realizacji zamówienia.  

        11.3  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji 
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do 
oferty.  

        11.4 Oferta winna zawierać oświadczenie wymienione w punkcie 2 i 3 dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.  

        11.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1.2 działu VII SIWZ 
wykonawcy mogą spełniać wspólnie.  

         11.6 Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i pkt. 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy.    

 
12.   Inne dokumenty żądane wraz z ofertą:  
       1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  
       2. Karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz  z danymi fotometrycznymi. 
      
 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 
przy ul. 3-go Maja 17 na parterze, w Punkcie Obsługi Klienta do dnia 22.10.2019 r. do godz. 
10.00 
      
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019r. o godz.10.15  w siedzibie Zamawiającego w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 21, w sali posiedzeń na II 
piętrze.  
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
 

 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
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operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą 
elektroniczną lub faksu.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują w formach: 
1) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 

Krapkowice 
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

b.zajac@krapkowice.pl  
3) faksem na numer: 077/ 44 66 888 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.     

4. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej. 
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tut. Urzędu: 
 poniedziałek 7:30 – 17:00 
 wtorek-czwartek 7:30 – 15:30 
 piątek 7:30 – 14:00     
6. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 6 lub będzie dotyczył już udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o  którym mowa w pkt 6.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie 
internetowej www.bip.krapkowice.pl 

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.      

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.      

9. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano  SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.      

 
 Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby : 
 

1. Damian Górski - w sprawach merytorycznych ;  
      tel. 77/ 44 66 881; 
      fax.77/  44 66 854 ;  
      e- mail: d.gorski@krapkowice.pl    
2.   Barbara Zając - w sprawach proceduralnych;  
      tel. 77/ 44 66 835;  
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      fax. 77/ 44 66 888 
      e- mail: b.zajac@krapkowice.pl  

 
 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
Zamawiający nie żąda  wniesienia wadium. 
 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni . 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANCZENIE I SPOSÓB OCE NY OFERT 
 

 
1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się  
     będzie następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych  
     kryteriów: 
 
 

K1 – cena         -   60 % 
K2 -  termin  przyst ąpienia do usuni ęcia wad i usterek,  w dniach 

                   licz ąc od daty zgłoszenia przez zamawiaj ącego   -   10% 
K3 -  okres gwarancji  w miesi ącach     -   30% 

                  
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 
2.1 kryterium K1 - oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów  
      procentowych. 
      Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
                                                       Cmin 

                                         K1 =  ----------------- x 100 pkt x znaczenie (60%)  
                                                        Co 

         gdzie: 
             Cmin – cena brutto oferty najtańszej, 
             Co    - cena brutto  oferty ocenianej. 
     
2.2 kryterium „K2” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w 

ofercie, w następujący sposób: 
1 dzień - 10 pkt 
2 dni -   9 pkt 
3 dni -   8 pkt 
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4 dni -   7 pkt 
5 dni -   6 pkt 
6 dni -   5 pkt 
7 dni -   4 pkt 
8 dni -   3 pkt 
9 dni -   2 pkt 
10 dni -   1 pkt 
pow. 10 dni - 0 pkt 

                                       
 2.3  kryterium „K3”  będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w   

ofercie. 
         Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego     
         wzoru: 
                                                       Go 

                                         K3 =  ----------------- x 100 pkt x znaczenie (30%) 
                                                        Gn 

           gdzie: 
             Go – okres gwarancji badanej oferty. 
             Gn -  najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert . 
 
     Uwaga! Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy.  
     W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, jego         
     oferta zostanie odrzucona. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 
     Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesi ące. 
 
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która otrzyma łącznie ( K1+K2 + K3) największą 

liczbę  punktów obliczonych wg powyższych zasad .  
 
Jeżeli nie będzie  można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  
 
 
 

 
XIV. PODWYKONAWCY 

 
 
  1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
       Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie  
       zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm   
       podwykonawców.   
    2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
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podwykonawców i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług. 

   3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

   4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi w nastąpi  
        w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
        oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty    
        potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
  5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy    

wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym 
podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

  6.  Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
  7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z  
      odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
  8. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa zawiera projekt umowy stanowiący  
      załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
 

 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
  1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy. 

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

  4.   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :  
        a)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 
        b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
        c) odrzucenia oferty odwołującego; 
        d) opisu przedmiotu zamówienia; 
        e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

   6. Terminy wniesienia odwołania. 
         6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art.180 ust. 5, tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

         6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 

         6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

       7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  
          wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed  
          upływem tego terminu. 

 8.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

     8.1  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
   o udzieleniu zamówienia; 

           8.2 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
                    w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

      9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy.  

     10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

      11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi.  

 
 
 
 

XVI. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWC Ę NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJ ĄCEGO I TERMINY ICH SKŁADANIA 

 
  
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
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     1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta  
      została najwyżej oceniona,  do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,   
      aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których  
      mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:   
         
        1.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 4 do SIWZ,              

 
        1.2 wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika  nr 5 
do SIWZ, 

 
        1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania 
tymi osobami - wg załącznika nr 6, 

 
        1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

         W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć dla każdego partnera z 
osobna.  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa również te dokumenty w odniesieniu 
do tych podmiotów. 

 
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
       Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.4 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 

2.2 Dokument, o którym mowa w ppkt. 1.4  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy  przed upływem  terminu składania ofert. 

   3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  
        zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  
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        o których mowa w punkcie ppkt.1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym  
        odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych  
        do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone  
        przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  
        samorządu  zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub  
        miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zasadę  
        określoną w ppkt 2.2 stosuje się odpowiednio.  
         
        W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazany przez wykonawcę dokument.  

 
         W przypadku wskazania przez wykonawcę przedmiotowego dokumentu lub 

oświadczenia znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności jeśli jest 
przechowywany przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, Zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanego oświadczenia lub dokumentu, o ile są one aktualne.    

 
 
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY  W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
1. Wykonawcy, których oferty zostaną najwyżej ocenione na poszczególne zadania, przed 

zawarciem   umowy zostaną wezwani do złożenia dokumentów wymienionych  w dziale 
XVI SIWZ.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 
zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria oceny ofert, a 
wykonawcy potwierdzą na wezwanie Zamawiającego, że spełniają warunki udziału w 
postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 ustawy. 

3. Zamawiający, poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, o wyborze ofert 
najkorzystniejszych na poszczególne zadania (podając nazwę lub 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), o wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty 
oraz o ewentualnym unieważnieniu postępowania, o terminie określonym zgodnie z art. 
94 ust. 2, po upływie którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być 
zawarte. 
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4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 
– budynek przy ul. 3 Maja 21, na II piętrze.  

 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

XIX. PROJEKT UMOWY 
 

 
1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.  
W przypadku, gdy w trakcie postępowania Zamawiający dokona zmian w projekcie 
umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian.    

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez  wykonawcę, 
z zastrzeżeniem pkt. 1. 

 
 

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 
47-303 Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka 
Kaczmarczyk, kontakt: adres e-mail a.kaczmarczyk@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 874*; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice 
nr BZP.271.18.2019 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pr zetwarzania danych 

osobowych, gdy ż podstaw ą prawn ą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .  

______________________ 
* Wyjaśnienie:  informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
 

 
 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy  
w przypadku: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy: 
a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie                     

liczone od wartości  netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej                     
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wysokości,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2                     

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za                     
pracę ( t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                    
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c),                   
Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, 
może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  
Propozycja zmiany wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami. 
Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających 
z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do 
umowy. 

d) zasad gromadzenia  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie                   
zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie                 
będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach                 
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w 
trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach niezależnych od                     

Wykonawcy (np. opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych mających              
wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy), wówczas termin realizacji                     
przedmiotu umowy zostanie przesunięty o czas opóźnienia niezależnego od 
Wykonawcy, 

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia                     
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy 
zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody, 

c) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany 
zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 
hydrogeologicznych, wykopalisk, wystąpienia warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub 
skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone 
odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku 
termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia  opisanych przeszkód, 

d) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany 
koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o 
termin niezbędny do realizacji robót zamiennych lub robót dodatkowych, 

e) konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej, 
spowodowanej zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, jeśli 
projektant i Instytucja Zarządzająca zaakceptuje taką zmianę; termin realizacji 
zamówienia zostanie przesunięty o czas niezbędny na uzyskanie zmiany 
pozwolenia na budowę.   

2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek 
okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów            
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określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy. 
3. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod 

rygorem nieważności.     
4. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i 

wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
strony.  

5. Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania zmian w opracowanej 
dokumentacji projektowej, z powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 
zmiana taka będzie zmianą nieistotną i Wykonawca zaprojektuje prace/wykona roboty 
budowlane z uwzględnieniem tych zmian bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia, w 
ramach robót/prac projektowych zamiennych.      

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 z póź.zm.). 


