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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171106-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Leszno: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
2018/S 077-171106
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Leszna – Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno
Tel.: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Faks: +48 655298133
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.leszno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Leszna – Biuro Obsługi
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Kaźmierczak
Tel.: +48 655298132
E-mail: dkazmierczak@leszno.pl
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.leszno.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku
Numer referencyjny: MZD.271.06.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45316110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CPV: 31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe),CPV: 31527200-8
(Oświetlenie zewnętrzne), CPV: 45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego).Zamówienie
obejmuje dostawę oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 146 szt. Zakres
zamówienia określają zapisy Rozdziału 2 SIWZ, załączona do SIWZ dokumentacja techniczna oraz STWiOR
(Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączony do SIWZ przedmiar robót (Załącznik nr 10 SIWZ). Zamówienie
obejmuje także świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji
jakości, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego sprzętu oświetleniowego. Szczegółowe warunki
realizacji zamówienia zawiera projekt umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31527200
31520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Leszno.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku.
Zamówienie obejmuje dostawę oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 146
szt. Zakres zamówienia określają zapisy Rozdziału 2 SIWZ, załączona do SIWZ dokumentacja techniczna
oraz STWiOR (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączony do SIWZ przedmiar robót (Załącznik nr 10 SIWZ).
Zamówienie obejmuje także świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej
gwarancji jakości, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego sprzętu oświetleniowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dostawę opraw oraz materiałów fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nie prototypowych
oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.Oprawy oświetleniowe muszą być oznakowane
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znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego,
potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością
procesów produkcji, np. certyfikat ENEC PLUS, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną oraz
STWiOR. Wyżej wymienione dokumenty będą wymagane od wybranego Wykonawcy na etapie realizacji
zamówienia, przed zainstalowaniem opraw oświetleniowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych określonych w dokumentacji technicznej
oraz STWiOR, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem:
zastosowania urządzeń i materiałów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały i
urządzenia wskazane w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robót.
— wykazania, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).W
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferowanego
sprzętu) rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np.
kart katalogowych, opisów technicznych, wyliczeń fotometrycznych lub inne dokumenty), z których w sposób
nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu
określonego przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robót.Zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:
– demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego ze słupa lub wysięgnika,
– montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupie lub wysięgniku,
– usługa konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji jakości.Przed odbiorem
końcowym dopuszcza się dokonanie dwóch odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia, przy czym
wartość odbiorów częściowych nie może przekraczać 70 % wartości przedmiotu zamówienia. Do odbioru
częściowego należy przedłożyć kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, zawierający informacje, że stan zaawansowania robót nie przekracza 70 % wartości kontraktu.
Z dokonanych czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół częściowego odbioru robót,
podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora Nadzoru,
Kierownika Robót, Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę.Szczegółowe warunki realizacji
zamówienia zawiera projekt umowy (zał. nr 8 do SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: Najniższa cena
ofertowa brutto – 60 pkt, Gwarancja Jakości – 40 pkt.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5
000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wymagania dot.wadium zostały określone w Rozdziale 8
SIWZ.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym
mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) nie mniejszą niż 180 000,00 PLN brutto (słownie:
sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.2 SIWZ,
Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego. Uwaga:
Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.)
przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia tej polisy i mieć charakter ciągły tj.:
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w
dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą
wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym
upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany
średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie
kurs z ostatniej tabeli przed tym dniem.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i
montażu opraw oświetleniowych typu LED w liczbie co najmniej 50 szt.
Uwaga: Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED może występować jako
odrębne zamówienie bądź też w ramach Inwestycji związanej z modernizacją, wymianą, budową/przebudową
oświetlenia ulicznego, w zakresie której wystąpiła dostawa wraz z montażem określonej przez Zamawiającego
ilości sztuk opraw oświetleniowych.Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedno
wykonane zamówienie w ramach jednej umowy/ kontraktu/ zlecenia.
b) dysponuje minimum dwoma podnośnikami koszowymi i jednym samochodem dostawczym dla realizacji
przedmiotu zamówienia.
c) dysponuje minimum pięcioma osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego,
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym:
1) co najmniej trzema osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne,,E” uprawniające do
wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu:- urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,- sieci elektrycznego oświetlenia
ulicznego.
2) minimum jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D”, uprawniające do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym:
– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
– sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,- pomiarów do 1 kV.
3) minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi branży elektrycznej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia.
Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Robót.Osoba wyznaczona na Kierownika Robót, musi posiadać
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia
budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i –
jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów
członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia
budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w
Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
– zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.3 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykaz dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6 do SIWZ).
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik
nr 4 do SIWZ).
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe zamówienie na zasadach i warunkach wynikających z
projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają Wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale 6 pkt. 2.3. SIWZ.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6 Dokumenty podmiotów trzecich – Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 2.3. SIWZ.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych określone zostały w Rozdziale 6 pkt. 5.1 -5.5. SIWZ.
8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Rozdziale 5 oraz w Rozdziale 17 SIWZ, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Na ofertę składają się następujące oświadczenia:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1a do SIWZ
c) JEDZ, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ
d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,będzie
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt 8 SIWZ).
10. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ust.
1 ustawy Pzp.
11. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez
zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie żądać:a)dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne i funkcjonalne w
oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne, firmowe materiały
informacyjne producenta, ulotki) zawierające szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty
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przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018
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