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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Gmina Miejska Przemyśl 
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 
ul. Wybickiego 1 
37-700 Przemyśl 
Tel. 16 679-03-35 do 38 
Fax 16 679-03-35 do 38 w. 222 
www.zdm-przemysl.com 
przetargi@zdm-przemysl.com 

 
2. Oznaczenie wykonawcy 

 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) - (tekst jednolity: Dz. U. 
2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
Zamawiający, korzystając z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia – usługi 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów 
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku.  
Zakres usług obejmuje: 
-  Usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego (urządzenia 

elektroenergetyczne) w ilości 6036 punktów świetlnych  
(3660 punktów świetlnych, opraw oświetleniowych podwieszonych na konstrukcjach 
stanowiących majątek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, ul. Garbarska 21A, a 
dzierżawionymi przez Gminę Miejską Przemyśl, w tym 1367 szt. opraw stanowiących majątek 
Gminy Miejskiej Przemyśl podwieszonych na konstrukcjach j.w. 

       2376 punktów świetlnych, opraw oświetleniowych podwieszonych na konstrukcjach  
stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Przemyśl).        
Szczegółową lokalizację punktów świetlnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl określono w 
załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
-   Usługi w zakresie obsługi i konserwacji stacji transformatorowych „Obwodnica 2” oraz 

„Obwodnica 3” zasilających szafy oświetlenia drogowego wraz z liniami kablowymi SN 
zasilającymi te stacje. Obsługa stacji transformatorowych prowadzona będzie na podstawie 
Instrukcji  Współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., a Gminą Miejską Przemyśl w 
oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i standardy PGE Dystrybucja S.A. 
Stacja Transformatorowa „Obwodnica 2” –  zlokalizowana na skrzyżowaniu                                   
ul. Mogilnickiego z Aleją Żołnierzy Wyklętych , zasilana z linii napowietrznej SN  relacji 
Przemyśl Przekopana – Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typową słupową stacja 
napowietrzną typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicą własności eksploatacji stanowią zaciski 
prądowe na słupie odejściowym nr 11 linii napowietrznej Przemyśl Przekopana – Podgrodzie w 
kierunku instalacji odbiorcy. 
Stacja Transformatorowa „Obwodnica 3” –  zlokalizowana na skrzyżowaniu                        
ul. Rolniczej i Aleją Romana Dmowskiego, zasilana z linii napowietrznej SN  relacji Przemyśl 
Przekopana – Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typową słupową stacja napowietrzną 
typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicą własności eksploatacji stanowią zaciski prądowe na 
słupie odejściowym nr 40 linii napowietrznej Przemyśl Przekopana – Podgrodzie w kierunki 
instalacji odbiorcy. 
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Wykonawca prowadzi konserwację stacji transformatorowych zgodnie z opracowaną instrukcją 
eksploatacji . Instrukcję opracowuje konserwator stacji transformatorowych. Instrukcja 
podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń zainstalowanych 
na stacjach transformatorowych  oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nie 
oświetlenia odcinka lub całej drogi spowodowanych na skutek niewłaściwie 
prowadzonej konserwacji tych stacji. 

 
- usługi w zakresie obsługi i konserwacji reduktorów mocy i układów sterowniczych 

zainstalowanych w szafach tych reduktorów ,  sterujących pracą obwodów oświetlenia 
ulicznego w ilości 15  szt.  
Lokalizacja reduktorów mocy : ul. Mostowa szafa zasilana z ST „Przemyśl 31” ; ul. Żołnierzy I 
Armii Wojska Polskiego – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul.3-Maja – szafa zasilana z ST 
„Przemyśl 8” ; ul. Mnisza – szafa zasilana z ST „Przemyśl 96” ; ul. Szańcowa – szafa zasilana z 
ST „Przemyśl 151” ; ul. Emilii Plater – szafa zasilana z ST „Przemyśl 66” ; Aleja Wolności – 
szafa zasilana z ST „Obwodnica 1” ; ul. Polna – szafa zasilana z ST „Przemyśl 164” ; ul. Zana – 
szafa zasilana z ST „Przemyśl 22” ; ul. Krakowska – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul. 
Sielecka – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul. Słowackiego ( rondo ) – szafa zasilana z ST 
„Przemyśl 45” ; ul. Mogilnickiego – szafa zasilana z ST „Obwodnica 2” ; ul. Rolnicza – szafa 
zasilana z ST „Obwodnica 3” ; ul. Topolowa – szafa zasilana z ST „Przemyśl 121” 
Obsługa reduktorów mocy prowadzona będzie w oparciu o instrukcje obsługi reduktorów 
dostarczone przez firmę  Rabbit w koordynacji z w/w firmą . Wykonawca uzyska od w/w firmy 
potwierdzenie odbycia szkolenia obsługi reduktorów mocy  i sterowników zainstalowanych w 
szafach  oraz obsługi programu CPAnet do zdalnego sterowania sterownikami reduktorów. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń zainstalowanych 
w szafa sterowniczych reduktorów oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nie 
oświetlenia odcinka lub całej drogi spowodowanych na skutek niewłaściwie 
prowadzonej konserwacji tych urządzeń. 

-   obsługę i konserwację naświetlaczy oraz reflektorów służących do iluminacji obiektów 
kubaturowych i mostów zasilanych z obwodów oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl  

 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń oświetlenia ulic, 

placów, dróg i mostów oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nie oświetlenia odcinka 
lub całej drogi spowodowanych na skutek niewłaściwie prowadzonej konserwacji. 

2. Wykonawca prowadzi konserwację urządzeń oświetlenia ulic zgodnie z opracowaną 
instrukcją eksploatacji oświetlenia, Instrukcję opracowuje konserwator urządzeń 
oświetlenia, 

3. Instrukcja podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny 
Jarosław Posterunek Energetyczny w Przemyślu oraz u Zamawiającego. 

4. Osoby realizujące zamówienie muszą znać i przestrzegać  przepisy BHP obowiązujące w 
PGE Dystrybucja S.A. , w szczególności ; instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz  instrukcję organizacji prac w 
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych. Osoby realizujące 
zamówienie muszą znać i przestrzegać  również przepisy BHP obowiązujące w eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych stacji transformatorowych oraz zasady obsługi i 
eksploatacji zainstalowanych reduktorów mocy oraz systemu sterowania oświetleniem 
CPANet. 

5. Wykonawca w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. , Posterunkiem Energetycznym w 
Przemyślu ,  dokona weryfikacji i uzupełnienia schematów ideowych szaf oświetleniowych , 
z oznaczeniem obwodów oświetlenia zasilanych z tych szaf. Wykonawca wykona lub 
uzupełni numerację słupów oświetleniowych zgodnie z zweryfikowanymi schematami szaf 
oświetleniowych. Wykonawca w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. dokona oznaczenia               
w terenie ( na słupach ) rozcięć na istniejących sieciach ( obwodach ) oświetlenia. 

6. Materiały użyte przez konserwatora będą zgodne ze standardami PGE Dystrybucja Oddział 
Zamość. 

7. Źródła światła montowane w miejsce uszkodzonych, zużytych powinny być tego samego 
typu lub ich ścisłym zamiennikiem, przy wymianie rtęciowych źródeł światła należy 
stosować zamienniki sodowe WLS. 

8. Słupy montowane w miejsce słupów uszkodzonych, zużytych powinny być tego samego 
typu lub ich zamiennikami o zbliżonych parametrach technicznych z uwzględnieniem  tej 
samej wysokości  i  rodzaju  wysięgników. 



 4 

9. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia przy współudziale Wykonawcy kontroli stanu 
oświetlenia ulicznego i liczników. 

10. Zamawiający ustala datę kontroli stanu oświetlenia, o czym na 1 dzień przed terminem 
zawiadamia Wykonawcę.  Środek transportu zapewnia Wykonawca. 

11. W dniu kontroli Zamawiający określa do skontrolowania na wyznaczonych przez niego 
ulicach nie mniej niż 15% istniejących punktów świetlnych objętych niniejszą umową. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy za konserwację oświetlenia oraz wszystkie inne czynności 
związane z realizacją zamówienia obejmuje również koszty związane z organizacją  
i przygotowaniem miejsca pracy na urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. 2013, poz. 492). 

13. Informacje na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca wszelkich zobowiązań, jakie 
związane są  z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarte są we 
wzorze umowy. 

 
     
CPV-50232100-1: usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i  podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca podał  
– o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług. 

Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 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. 

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego;  
- obsługa i konserwacja  stacji transformatorowych  
- obsługa i konserwacja reduktorów mocy i układów sterowniczych oświetlenia  
- obsługa i konserwacja naświetlaczy oraz reflektorów służących do iluminacji obiektów 
kubaturowych zasilanych z obwodów oświetlenia  
 
 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. 
Zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób oraz 
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje 
określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 

5. Zamówienia częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp.  
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7. Informacja o ofercie wariantowej 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
8. Termin wykonania zamówienia 
od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 
9.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w 
tym zakresie.  
 
9.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w 
tym zakresie.  
 
9.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
 

9.2.3.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną usługę (lub wykonuje) odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na 
bieżącej konserwacji co najmniej 1500 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego tj. 
oświetlenia dróg publicznych, oraz wykonał co najmniej jedną usługę ( lub wykonuje) 
polegającą na bieżącej konserwacji co najmniej jednej napowietrznej  stacji 
transformatorowej, 15/0,4 kV. 

 
9.2.3.2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia  

następującymi osobami: 
 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował  
- co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do dozoru 
eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa D)  
- co najmniej czterema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV ((grupa 
„E”), w tym: co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac na 
liniach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV oraz co najmniej dwoma osobami posiadającymi 
uprawnienia do samodopuszczenia się do pracy na liniach napowietrznych do 1 kV na terenie RE 
Jarosław. 
 

9.2.3.3. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia 
następującym sprzętem: 

 
- co najmniej jednym podnośnikiem hydraulicznym koszowym powyżej 3,5 t o wysięgu min. 18 m,  
- co najmniej jednym podnośnikiem hydraulicznym do 3,5 t o wysięgu min. 11 m, 
- co najmniej jednym samochodem typu żuraw  5-7 t do stawiania słupów. 
- co najmniej jedną przyczepą dłużycową do przewozu słupów o długości min. 10 m 
- co najmniej jedną minikoparką 1,5-2,0 t 
- co najmniej jednym lokalizatorem uszkodzeń kabli nN 
- co najmniej jednym miernikiem rezystancji uziemienia 
- co najmniej jednym miernikiem impedancji pętli zwarcia 
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- co najmniej jednym miernikiem izolacji kabli nn i SN 
- zestawem narzędzi niezbędnych do wykonywania prac pod napięciem w liniach napowietrznych 
nn i kablowych nn określonych w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.” 

 
10. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
-23 ustawy Pzp 

10.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2171, 2260, i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) 

 
10.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
10.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Pzp , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

10.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający , uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 10.4. SIWZ. 

10.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU  POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 
11.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  

ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

11.2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów 
potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert warunków udziału w 
postępowaniu: 

11.4.1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
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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 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.  

11.4.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.  

11.4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

11.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 
11.6. 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. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
4. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
11.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

11.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 11.5., 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:  

11.8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
11.8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną,  

11.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 3 i 4 
do SIWZ. 

11.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 3 do SIWZ – 
dotyczące podwykonawców.  
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11.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

11.12. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące 
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
12. Oferta wspólna 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich   w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
13. Wadium 
 
Wysokość wadium 
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości :  
10.000,00 zł 
 
Forma wadium 
 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a)  pieniądzu, 
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

 
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji  musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
Miejsce i sposób wniesienia wadium 
 
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: 
oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto 
Zamawiającego, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, 
lub 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez 
Zamawiającego formach (należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał 
wadium”, która będzie załączona do oferty, wewnątrz opakowania oferty) 
 
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed terminem 
składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium w 
wymaganej wysokości. 
 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego:  
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Nr  79 1560 0013 2114 9805 3000 0003 
 
 
Termin wniesienia wadium 

 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa 
Pzp, w szczególności art. 46. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Nie jest wymagane. 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
Wymagania podstawowe: 

 
 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
 
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby 
uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi 
być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem. 

 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 
 
We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby. 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
Forma oferty  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. 
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie  
- arkusze (kartki) powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. 
Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (ce) ofertę. 
 
 
16. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ 
 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zmiany w treści SIWZ 
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej : www.zdm-przemysl.com.  

 
17. Zebranie wykonawców. 

 
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

         Joanna Podolak – tel. 16 679 03 35 w. 208, 
 
19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, pokój  

nr 104 w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia 10.01.2019 r. do godz. 09.30 

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłoczna zwrócona wykonawcy.  
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy 

opisać następująco: 
 

Oferta w postępowaniu na „Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 r.” 

Nie otwierać przed dniem: 10.01.2019 r. godz. 10.00 
 

4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 
 
 
20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr ..”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE” 

 
21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, pokój  
nr 19 w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10.00. 
 

22. Tryb otwarcia ofert 
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
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4. W trakcie otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana 
- informacje dotyczące ceny, gwarancji 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
23. Zwrot oferty bez otwierania 

 
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 

24. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
25. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca w obliczonej cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty związane z przygotowaniem  
i opracowaniem oferty. Oferta winna zawierać cenę netto, wysokość aktualnie obowiązującej stawki 
podatku od towarów i usług VAT oraz ogólną wartość oferty w kwocie brutto. 
2.  Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 
1) opisem zamówienia wraz z wykazem ilości opraw oświetleniowych i ich lokalizacji ; 
2) zapoznać się z stanem technicznym elementów oświetlenia ulic i placów Gminy Miejskiej 
Przemyśl w terenie ; 
3)  uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 
3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
pozostanie niezmienne do czasu zakończenia realizacji usługi. 

4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszej specyfikacji. Cena ryczałtowa musi 
uwzględniać wszystkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
26. Kryteria oceny ofert 

 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o 
następującym znaczeniu procentowym: 
 

1) cena - 60  %, 
2) czas reakcji i usunięcie awarii 1 - 20 %, 
3) czas reakcji i usunięcie awarii 2 - 10 %, 
4) czas reakcji i usunięcie awarii 3 - 10 %, 

 
cena: 
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
 

Cena oferty najtańszej 
           C = ------------------------------- × Kp × Wc 

Cena oferty badanej 
gdzie: 
C - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena” 
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc - waga procentowa dla kryterium „cena” = 60, 

 
1) czas reakcji i usunięcie awarii wymienionych w § 3 ust. 2  pkt 16 umowy i przywrócenie 
oświetlenia do stanu przed awarią. Maksymalną ilość punktów w kryterium „czas reakcji i usunięcia 
awarii” otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji i usunięcia awarii, licząc od godziny zgłoszenia 
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awarii zgłoszonej przez Zamawiającego. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji 
i usunięcia awarii” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
 

Najkrótszy czas reakcji i usunięcia awarii  
           Cz1 =-------------------------------------------------------------× Kp × Wt 

Czas reakcji i usunięcia awarii oferty badanej  
gdzie: 
Cz1 - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Czas reakcji i usunięcie awarii” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wt – waga procentowa dla kryterium „czas reakcji i usunięcia awarii” = 20. 

 
Czas reakcji i naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc od godziny zgłoszenia awarii. 
 
2) czas reakcji i usunięcie awarii wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 17 umowy i przywrócenie 
oświetlenia do stanu przed awarią. Maksymalną ilość punktów w kryterium „czas reakcji i usunięcia 
awarii” otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji i usunięcia awarii, licząc od godziny zgłoszenia 
awarii zgłoszonej przez Zamawiającego. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „termin” 
zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
 

Najkrótszy czas reakcji i usunięcia awarii  
           Cz2  =-------------------------------------------------------------× Kp × Wt 

Czas reakcji i usunięcia awarii oferty badanej  
gdzie: 
Cz2  - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Czas reakcji i usunięcie awarii” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wt – waga procentowa dla kryterium „czas reakcji i usunięcia awarii” = 10. 

 
Czas reakcji i naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od godziny zgłoszenia awarii. 
 
3) czas reakcji i usunięcie awarii wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 18 umowy i przywrócenie 
oświetlenia do stanu przed awarią. Maksymalną ilość punktów w kryterium „czas reakcji i usunięcia 
awarii” otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji i usunięcia awarii, licząc od dnia zgłoszenia 
awarii zgłoszonej przez Zamawiającego. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „termin” 
zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

Najkrótszy czas reakcji i usunięcia awarii  
           Cz2 =-------------------------------------------------------------× Kp × Wt 

Czas reakcji i usunięcia awarii oferty badanej  
gdzie: 
Cz2 - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Czas reakcji i usunięcie awarii” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wt – waga procentowa dla kryterium „czas reakcji i usunięcia awarii” = 10. 

 
Czas reakcji i naprawy nie może być dłuższy niż  21 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii. 
 
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium cena  
oraz w kryteriach czas reakcji i usunięcia awarii. 
 
 
27. Tryb oceny ofert 

 
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego zdania, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
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28. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy (wykonawcom), którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d. unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3a i 3d, na stronie 
internetowej. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez kilku wykonawców wykonawca przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych wykonawców. 

 
29. Unieważnienie postępowania 

 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć, 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej 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 ustawy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. 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.  



 14 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

7. 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 SIWZ na stronie internetowej. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.  

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności.  

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2. 

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu (art. 198a – 198g ustawy Pzp). 

 
 
31. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 
1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faksu z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Zawsze dopuszczalna jest 
forma pisemna. 

2. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer 
referencyjny postępowania: ZDM.NE-3.333.17.2018 . 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną lub faksem, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 
przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy 
lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego pisma. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Podolak, tel. 16 679 03 35 w. 208 

 
32. 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 Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w 
Przemyślu,  ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; 
mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com ; 

� w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com 
lub telefonicznie: 16 679 03 35 w. 207, w godzinach od 7.00 do 15.00  ; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi konserwacji 
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urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 
2019 roku, 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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 czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi 
obowiązującymi u Administratora; 

� 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 przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

 

* 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. 

 

 
 
32. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

 
Zał. nr 1 – lokalizacja punktów świetlnych  
Zał. nr 2 - zasady współpracy wykonawcy przy prowadzeniu eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego 

będącego własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość a dzierżawionego przez Gminę 
Miejską Przemyśl na podstawie umowy dzierżawy. 

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Zał. nr 5 – formularz ofertowy 
Zał. nr 6 – wzór umowy  
Zał. Nr 7 – zestawienie reduktorów mocy. 

 


