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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej niż 5.548.000 euro pn. BIEŻĄCE UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ULIC I PARKÓW NA
TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W OKRESIE OD DNIA 01.12.2019 R. DO DNIA 30.11.2022 R.
na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałek od 730 do 1600
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
w piątek od 730 do 1500
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3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
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).
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Przedmiot zamówienia.
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Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i
parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022
r.
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r., polegające między innymi
na usuwaniu usterek i awarii urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego oraz do utrzymania
we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulic oraz obiektów parkowych na terenie Miasta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje
specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót do zadania Bieżące utrzymanie oświetlenia
ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia
30.11.2022 r. zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na
okres min. 24 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6
miesięcy.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.3. SIWZ.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych wg wzoru zawartego w załączniku nr I.6
do SIWZ.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie udziału
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie
użytkowanych przez Wykonawcę pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie
z § 24 wzoru umowy (załącznik numer I. do SIWZ).
Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w zamieszczonych
elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych,
technicznych i jakościowych. Jeżeli użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe - Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny
uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i
techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza
od opisanego w przedmiocie zamówienia.
Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu:
usuwaniu awarii i usterek na urządzeniach oświetlenia drogowego i parkowego,
wymianie elementów (słupy, oprawy, źródła światła, kable, szafki oświetleniowe itp.) urządzeń
oświetlenia ulicznego i parkowego;
- o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej.
Wyłoniony
Wykonawca
zobowiązany
jest
przedłożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób
wykonujących ww. zakresy prac.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
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§ 12 ust. 7 wzoru umowy.
3.14. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.
3.15. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a)
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (główny kod)
4.
5.
5.1.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia 01.12.2019 r. od godziny 0:00
do dnia 30.11.2022 r. do godziny 24:00.
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie,
dotyczące:

5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali co najmniej:
1)
dwa zadania o minimalnej wartości 400.000,00 zł brutto każde w zakresie budowy lub remontu
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oświetlenia drogowego (ulicznego) lub parkowego,
potwierdzone dowodami określającym czy robota te zostały wykonane należycie, w
szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego.
- Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione
zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1.1) SIWZ,
które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę:
1)
minimum dwie robocze brygady dwuosobowe, w których:
a)
pierwsza z brygad powinna dysponować dwiema osobami, które
posiadają aktualne
uprawnienia „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1
kV, w tym jedna z tych osób posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe oraz dodatkowo
dozorowe „D”;
b)
druga z brygad powinna dysponować dwiema osobami, które posiadają aktualne uprawnienia
„E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz
powyżej 1 kV, w tym jedna z tych osób posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe oraz
dodatkowo dozorowe „D”;
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn.
zm.);
2)
jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
Uwaga. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
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grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z poźn. zm.).
5.1.3.

5.2.

8)
a)

b)
c)
d)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. dostępnych wykonawcy
narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia:
1) samochód dostawczy o ładowności min. 4,5T, min. – 1 szt.;
2) samochód specjalny z platformą i balkonem o wysięgu min. 12,0m, min.–1 szt.;
3) samochód skrzyniowy o ładowności min. 6,0T, min. – 1 szt.;
4) żuraw samochodowy udźwig min. 6,0T, min. – 1 szt.;
5) przyczepa dłużyca udźwig 6,0T, min. – 1 szt.;
6) ubijak spalinowy umożliwiający zagęszczenie gruntu, min. – 1 szt.;
7) koparka samobieżna umożliwiająca wykonanie wykopu, min. – 1 szt.
Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art.
24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz.
1600 z poźn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1263 z poźn. zm.),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
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11)

12)

5.3.

5.4.

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca 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 likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, 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 2019 r. poz. 498).
Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3
SIWZ.

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sa wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby
zobowiązanie określało:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych
podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 5.1. SIWZ.
6.
6.1.

7.

7.1.
1)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
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2)
3)

4)
7.2.

1)

7.3.
1)

2)

3)

4)

5)

7.4.
1)
2)

3)

7.5.

wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg
załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ;
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2
do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ;
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności wg załącznika nr III.3 do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ;
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z
sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono
tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
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a)

b)
7.6.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

10.

zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ, 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 organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ muszą być
przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o formie którego mowa w pkt
10 SIWZ;
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ mogą być przedstawione
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z
oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.4. SIWZ;
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem
(czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub
pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) odpowiednio przez Wykonawcę, inne
podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli;
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt
9.2. SIWZ następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym
podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) na każdej zapisanej
stronie – poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca albo inne podmioty, o których
mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku
obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Pełnomocnictwo:
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Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
11.
1)

Cena oferty:
cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi
obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o tabelę elementów
rozliczeniowych zawartą w załączniku nr I.6 do SIWZ z uwzględnieniem postanowień pkt 3
SIWZ;
2)
cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
3)
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania
umowy i podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;
4)
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
5)
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ;
6)
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek
regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których
obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego);
7)
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
a.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
b.
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;
8)
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
9)
prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SIWZ;
10)
w celu oceny oferty, 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 ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
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12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub
kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
5)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
6)
wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów;
7)
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ,
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej
zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi zawarte § 8 wzoru umowy.
Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi
Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w
tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych lub usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
14.

15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Biuro Zamówień Publicznych
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16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Sposób przygotowania ofert:
oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
składającego oświadczenie);
dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne,
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej
pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.
1)

Wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości
33.000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy pzp w jednej lub kilku 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. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.);
2)
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 09 października 2019 r., do godz. 10:00.
Uwaga:
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w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny
one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a.
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b.
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c.
kwotę gwarancji lub poręczenia;
d.
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e.
zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie,
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy";
4)
wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w
ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument
wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą);
5)
wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu
znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
6)
wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Zielona
Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr 21 10205402 00000402
00278846 z dopiskiem „Wadium – Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie
Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.”.
7)
wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8)
Zamawiający zwraca wadium:
a.
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem pkt 24.13) SIWZ;
b.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
c.
niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert;
9)
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium wezwie 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 skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą;
11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci je zgodnie z
postanowieniami pkt 24.8) SIWZ;
Uwaga:
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw
3)
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14)
a.
b.
c.

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, albo
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra
w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 09 października 2019 r. ”
26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.
1)

2)

Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 09
października 2019 roku do godz. 10:00;
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z procedurą określoną w art. 84 ust.
2 ustawy pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
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W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty wycofanej nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
28.
1)
2)
3)

4)

5)

29.
1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)

8)

9)

Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 09 października 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej bip.zielonagora.pl;
w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
Tok oceny złożonych ofert:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów,
o których mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w 7.1.2) SIWZ i dokumencie, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt
29.9) SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
dokumentów i/lub dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ i/lub oświadczeń, o których
mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
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31. Kryteria oceny ofert:
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt), po przeliczeniu wg wzoru:
C = (Cmin / Coferta) x 60% x 100 pkt
gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł),
Coferta – cena badanej oferty (zł),
Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium ceny ofertowej wynosi 60
punktów.
2. Czas reakcji na usunięcie awarii (T) – waga kryterium 30%
Oferty otrzymają ilość punktów przypisaną do poniższych czasów reakcji na usunięcie awarii (dla
robót polegających na wymianie elementów oświetlenia) od momentu otrzymania polecenia od
Zamawiającego do wykonania zleconych prac:
4 dni robocze od momentu zgłoszenia – 0 pkt
3 dni robocze od momentu zgłoszenia – 15 pkt
2 dni robocze od momentu zgłoszenia – 30 pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium czas reakcji na usunięcie
awarii wynosi 30 punktów. Zamawiający ustala minimalny czas reakcji na usunięcie awarii na 2 dni
robocze, a maksymalny na 4 dni robocze od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego do
wykonania zleconych prac. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas reakcji krótszy niż 2 dni
robocze, w takiej sytuacji nie będzie to dodatkowo punktowane, a Wykonawca otrzyma 30 punktów.
Uwaga. W przypadku konieczności wymiany elementów „nietypowych” (np.: słupy lub oprawy stylowe)
Zamawiający przez termin na usunięcia awarii rozumie również termin złożenia zamówienia na taki
materiał (element) z uzgodnionym obustronnie terminem wykonania prac. Natomiast pozostałe
„typowe” elementy oświetlenia ulicznego/parkowego (np.: słupy stalowe, aluminiowe proste, oprawy
oświetleniowe, szafki oświetleniowe, kable itp.) Wykonawca winien posiadać na magazynie.
3. Okres gwarancji (G) – waga kryterium 10%
Oferty otrzymają ilość punktów przypisaną do poniższych czasów wydłużających okres gwarancji
na zrealizowane i odebrane roboty objęte przedmiotem umowy:
wydłużenie okresu gwarancji o 0 miesięcy – 0 pkt
wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – 5 pkt
wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – 10 pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi
10 punktów. Zamawiający ustala minimalny (podstawowy) okres gwarancji jaką udziela
Wykonawca Zamawiającemu na zrealizowane roboty objęte przedmiotem umowy od dnia
podpisania protokołu odbioru tych robót – na okres 24 miesięcy, a maksymalny – na okres 36
miesięcy (tj. o 12 miesięcy przekraczający podstawowy i wymagany okres gwarancji).
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu
podstawowego i wymaganego o więcej niż 12 miesięcy, w takiej sytuacji nie będzie to dodatkowo
punktowane, a Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C + T + G
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Lp – liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium cena ofertowa,
T – punkty przyznane w kryterium czas reakcji,
G – punkty przyznane w kryterium okres gwarancji.
32.
1.

2.

3.

4.

33.
1.
2.
3.

4.

34.
1.
a)
b)
c)

2.
a)

b)

c)
3.

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + „T” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „T” + „G”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli
zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 32.3. oraz 7.2. SIWZ, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne
i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano
z niewystarczające;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(bip.zielonagora.pl).
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10)

11)

12)

36.
1)

2)
a.
b.
c.
d.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2.1);
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentów potwierdzających, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełnia wymagania określone w pkt. 5.1.2.2) SIWZ oraz kopie dokumentów
potwierdzających przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117),
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 12 ust. 7
wzory umowy;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte
przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.12.
SIWZ;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych wg wzoru zawartego w załączniku nr I.6 do
SIWZ;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument
potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zgodnym
z § 18 ust. 1 wzory umowy;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie;
zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn. zm.);
Uwaga:
3)
w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a)
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c)
kwotę gwarancji lub poręczenia;
d)
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e)
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego
kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
f)
treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia
rozmiarów szkody;
4)
zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto
Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze,
Nr 21 10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „Zabezpieczenie – Bieżące utrzymanie
oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r.
do dnia 30.11.2022 r. ”;
5)
jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym;
6)
jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w inne formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt
36.7) SIWZ.;
7)
w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia;
8)
zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
9)
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a.
70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
b.
30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
e.

37.
1)

2)

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
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3)

4)

5)
6)

7)
38.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

39.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

40.

dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip;
w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;
Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień 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;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Monika Tyczyńska w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 407 w siedzibie
Zamawiającego;
pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną
część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).
Środki ochrony prawnej:
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Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
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)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
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;
4)
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c)
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d)
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
7)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ 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;
8)
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;
9)
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;
41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3)
skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
4)
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
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5)

6)

skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Płatności częściowe:
Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia w częściach.
45.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fakturowanie elektroniczne:
Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod
adresem https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ.
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o
Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF,
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a)
informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ);
b)
wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ;
c)
inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do
SIWZ.

46. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załączniki Nr I.4. do SIWZ.
47.
1)
2)
3)

4)

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit.
b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych
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5)

6)

7)
8)
a)

b)

c)

d)

9)
a)
b)
c)

osobowych za wyjątkiem dany, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
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;
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 przepisów 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;
skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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
postępowania oraz jego załączników;
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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia
postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
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 –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

48. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ULIC I PARKÓW NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA
W OKRESIE OD DNIA 01.12.2019 R. DO DNIA 30.11.2022 R.
(postępowanie znak DO-ZP.271.63.2019)
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................

NIP .......................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1:

TAK

NIE

(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy2:

2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości ......................................................
złotych (słownie:............................................................................................................................),
na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług3:
w wysokości ……. %4 zgodnie z ustawą o VAT 5

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
ust. ….pkt ….. ustawy o VAT5 lub

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
3
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
4
określić stawkę procentową
5
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174)
1
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jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT5 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;

2.2.

skrócony czas reakcji na usunięcie awarii, (gdzie maksymalny czas na usunięcie awarii wynosi
4 dni robocze od momentu zgłoszenia - zgodnie z zapisami w pkt 31.2. SIWZ), do ……. (liczbę)
dni;

2.3.

dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną
w pkt 3.5. SIWZ, o ……. (liczbę) miesięcy.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5.

Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.
podmiotów6:
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
(…)

1.
2.

3.
4.

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane lub
usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

5)

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców:
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
(…)

7.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

8.

Wadium w wysokości 33.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie ……………
……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr
…………………………………………………………..…………………………….).

6.
1)
2)
3)
4)

6
7

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

skreślić jeżeli nie dotyczy
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SIWZ
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9.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik Nr I.4 do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.

11.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu
§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

1)
2)

3)
4)

a)
b)
13.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu8.

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści
oświadczenia Wykonawca nie składa)
8
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ZAŁĄCZNIK NR I.2

OŚWIADCZENIE
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.
1.

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:
spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:
1)
zdolności technicznej lub zawodowej;

2.

nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) z uwagi na
okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

II.
1.

2.

oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu9:
spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim
powołujemy się na ich zasoby, dotyczące:
1)
zdolności technicznej lub zawodowej;
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) z uwagi na
okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ;

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

9

Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II
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ZAŁĄCZNIK NR I.3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r."
1. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest usuwania usterek
i awarii urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego oraz do utrzymania we właściwym stanie
technicznym oświetlenia ulic oraz obiektów parkowych wymienionych w punkcie 11 niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu godziny od otrzymania informacji do przystąpienia do
usunięcia kolizji lub zagrożenia powstałego z powodu uszkodzenia opraw lub słupów oświetleniowych
oraz do zabezpieczenia i oznakowania niebezpiecznych miejsc (w godzinach 000 - 2400).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w czasie do max 4 dni roboczych od otrzymania
informacji od Zamawiającego, do usunięcia awarii dla robót polegających na wymianie elementów
oświetlenia drogowego.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych m. in. wymiana
opraw i słupów oświetleniowych, wymiana kabla oświetlenia ulic, malowanie słupów stalowych
oświetleniowych na terenie Miasta Zielona Góra.
5. Wykonawca zobowiązany jest w obiektach parkowych wymienionych w punkcie 11 do przeglądów i
sprawdzania stanu oświetlenia minimum cztery razy w miesiącu oraz do wykonywania czynności
łączeniowych na urządzeniach oświetleniowych na terenie tych obiektów związanych z prowadzonymi
budowami oraz organizowanymi imprezami na ich terenie.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy również sprawdzanie szafek oświetlenia parkowego
zlokalizowanych na terenie obiektów parkowych objętych przedmiotem zamówienia, regulacje
urządzeń w szafkach oraz czasów załączenia i wyłączenia oświetlenia.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonywanie czynności podłączeniowych

i

rozłączeniowych do prądu (w przypadku takiej konieczności) na potrzeby organizowanych przez
Miasto imprez/festynów okolicznościowych na terenie Miasta.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego faktur oraz
certyfikatów bezpieczeństwa na materiały zakupione w celu usunięcia uszkodzeń urządzeń
oświetleniowych

zlokalizowanych

na

terenie

obiektów

objętych

przedmiotem

zamówienia,

w szczególności dotyczy to fabrycznie nowych opraw, słupów oświetleniowych, kloszy.
9. Przy wymianie i przestawieniu szafek oświetlenia ulicznego należy uwzględnić koszty wyłączenia
sieci i ponownego podłączenia do sieci oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
10. Zakres prac zasadniczych zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych.
11. W przypadku stosowania słupów oświetleniowych wkopywanych do ziemi, Zamawiający wymaga
stosowania następujących długości części podziemnej słupów:
•

słup 4,5 m – długość części podziemnej 1,0 m

•

słup 6,0 m – długość części podziemnej 1,2 m
• słup 8,0 m i wyższy – długość części podziemnej 1,5 m
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12. W zakres urządzeń oświetleniowych do utrzymania na terenie wymienionych poniżej obiektów
parkowych:
- Parku Tysiąclecia,
- Parku Winnego* wraz z parkingiem przy Parku Winnym,
- Parku Piastowskiego,
- Parku Sowińskiego*,
- Parku Wagmostaw,
- Placu Słowiańskiego,
- Placu Makusynów,
- Placu zabaw przy Al. Niepodległości,
- Ciągu pieszego przy ul. Klementowskich,
- Parku w Dolinie Gęśnika*,
- Parku przy ul. Partyzantów*.
- Park w Ochli (ul. Ochla-Żagańska)*
- Park w Kiełpinie*
* inwestycje nowe na gwarancji Wykonawcy
wchodzą (szacunkowo) między innymi:
a) słupy parkowe aluminiowe – 359 szt.
b) słupy parkowe stalowe – 254 szt.
c) stylowe słupy oświetleniowe parkowe stalowe pokryte warstwą tworzywa sztucznego – 13 szt.
d) latarnie z dekoracyjnym wierzchołkiem (schody prowadzące do budynku Sądu na Placu
Słowiańskim) – 4 szt.
e) Maszt aluminiowy (12 m) z dwoma naświetlaczami w Parku Winnym – 1 szt.
f)

oprawy parkowe LED – 282 szt. (w tym w Parku Winnym, Parku Sowińskiego i Parku Dolina
Gęśnika – z systemem sterowania online),

g) oprawy parkowe sodowe – 277 szt.
h) oprawy parkowe ozdobne ze źródłem metalohalogenkowym (klosz kula biała) – 13 szt.
i)

oprawy parkowe Umbrella z lampą metalohalogenkową – 56 szt.

j)

słupki dekoracyjne oświetleniowe niskie wraz z oprawami LED – 65 szt.

k) oprawy LED dekoracyjne gruntowe – 23 szt.
l)

oprawy LED wbudowane w murek (doświetlenie schodów w Parku Winnym) – 15 szt.

13. Uszkodzone i zniszczone elementy oświetlenie drogowego (ulicznego) i parkowego nie nadające
się do ponownego wykorzystania będą usuwane i utylizowane przez Wykonawcę.
14. Z chwilą podpisania Umowy wykonawca musi dysponować łączem internetowym z adresem e-mail
oraz numerem telefonu komórkowego do stałego kontaktu z Zamawiającym.
15. W paragrafie 24 projektu umowy określone zostały wymagania w zakresie udziału pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych przez Wykonawcę
pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.
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ZAŁĄCZNIK NR I.4

WZÓR UMOWY
UMOWA NR ………………….
o wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra-Urząd Miasta
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58, reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy "Zamawiającym" z jednej strony,
a ........................z siedzibą w ........................... przy ul. ............. , zarejestrowanym w Wydziale ...........
Krajowego Rejestru Sądowego w.................. pod nr .................. , kapitał zakładowy w wysokości. .......
NIP...... , Regon .......... lub (imię) ................ (nazwisko) .....................zam.(adres miejsca
zamieszkania)
................, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię)...........(nazwisko) ............................. .
(nazwa handlowa)............ ............................................................ z siedzibą w (adres prowadzonej
działalności gospodarczej) .......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy "Wykonawcą", z drugiej strony,
o następującej treści:
§ 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - tekst jednolity z
późniejszymi zmianami) przetargu nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania:
"Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od
dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.".
§ 2.1. Prace będące przedmiotem umowy, wykonywane będą zgodnie z ofertą Wykonawcy,
która stanowi integralną część umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia
publicznego i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie
z wymogami i przepisami BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją
techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców
materiałów, etyką zawodową, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami organizacji pracy oraz
specyfikacją techniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania
osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
§ 3.1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac strony ustalają od dnia 01 grudnia 2019 r.
2.Termin zakończenia prac nastąpi z dniem 30 listopada 2022 r.
3. Każdorazowo zakresy prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i
parków na terenie Miasta Zielona Góra, w tym roboty związane z usuwaniem awarii (wymianą
elementów oświetlenia) oraz terminy ich wykonania będą ustalane przez Departament Zarządzania
Drogami działający w imieniu Zamawiającego.
§ 4.1. Strony ustalają wysokość cen jednostkowych i składników cen kosztorysowych
podanych w ofercie przez Wykonawcę.
2. Rozliczenie wykonanych prac (robót) odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych
kosztorysów sporządzanych przez Wykonawcę, do sporządzania których przyjmowane będą ceny
jednostkowe podane w ofercie.
3. Kosztorysy będą sporządzane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego.
Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę obmiarów i szkiców sytuacyjnych, na
podstawie których sporządzony został kosztorys.
§ 5.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że
warunki prowadzenia robót są mu znane.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą
odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych
Zamawiającemu i osobom trzecim oraz z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury
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podziemnej.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby
wykonujące prace objęte przedmiotem umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia ulic
i parków na terenie Miasta Zielona Góra. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez
Wykonawcę faktu zatrudnienia tych osób na umowę o pracę. Przepis ten stosuje się również do
Podwykonawców.
§ 6.1 Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy.
We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie
bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.
2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu
umowy.
§ 7.1. Podstawę zlecenia prac, na zasadach określonych w § 3 ust. 3, będzie stanowił
protokół przekazania frontu robót podpisany przez przedstawiciela Departamentu Zarządzania
Drogami oraz przez kierownika robót Wykonawcy (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych). W celu
uproszczenia procedury decyzyjnej przyjmuje się, że będą respektowane dyspozycje ustalające
zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w formie:
- rozmowy telefonicznej,
- faksem,
- e-mailem,
- sms-em.
Dyspozycje wydane w takiej formie zostaną potwierdzone w protokole przekazania frontu robót
w wersji papierowej i podpisane przez przedstawiciela Departamentu Zarządzania Drogami
i kierownika robót Wykonawcy.
2. Czas przystąpienia do usunięcia awarii ustala się na:
1)1 godzina od zgłoszenia - zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc,
2) ...... dni robocze od zgłoszenia dla robót polegających na wymianie elementów oświetlenia
drogowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania raz w miesiącu licząc od daty podpisania
umowy raportów z usuniętych awarii (obmiar z datą wykonania + dokumentacja fotograficzna w wersji
elektronicznej, przed i po wykonaniu robót).
§ 8.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z
udziałem Podwykonawcy (-ów) ........................................................................... , za działania lub
zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem
(Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi
Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz
innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie
części przedmiotu zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż
w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym
mowa w ust. 5, nie spełniającego wymagań ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do
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przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu
poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa
w ust. 7, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której
mowa w § 8 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50.000 zł.
10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy
niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej; o której mowa w § 17 ust. 1 pkt
9).
11. Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy
od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 1 i 2.
§ 9.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie do: ........................ zł netto (słownie:
...................................), powiększonej o podatek VAT 23% tj. ............................ zł (słownie:
..................................), co stanowi łączną kwotę .............................. zł brutto (słownie:
...............................................................).
2. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie
narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych
kosztów ich realizacji, wynikające wprost ze SIWZ wraz z załącznikami, jak również w niej nie ujętych,
a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 10.1. Wykonawca ponosi koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy (robót) osobom
wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom innych organów nadzoru, do których należy
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 11.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone
co do rodzaju, standardu i ilości zgodnie z wymaganiami SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu
z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać, co do jakości
wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osóbl
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów - badania te
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
§ 12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na
okres ..... miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy od dnia
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podpisania protokołu odbioru robót.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru robót lub od daty
potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze robót.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez
Zamawiającego.
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14
dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
7. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu
zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł na okres na każdy rok trwania zawartej umowy, stanowiącą
załącznik do umowy.
8. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem
realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć
Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 7.
§ 13. Od dnia protokolarnego przekazania terenu (frontu) robót Wykonawca odpowiada za
organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków,
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na teranie budowy
(robót), w jej otoczeniu i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe
mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
§ 14.1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót
(telefonicznie, e-mail, pisemnie). Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru podpisany
przez Strony. W protokole zawiera się wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy
termin usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w czasie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do obioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Dopuszcza
się wyznaczenie jednego terminu odbioru w danym miesiącu kalendarzowym (np. na koniec danego
miesięcznego okresu rozliczeniowego), celem przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zleconych
prac (robót).
3. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, po
stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i braków
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych
lub niewykonanych.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania
Zamawiającemu dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty,
deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, karty katalogowe z parametrami
technicznymi i opisem zastosowanych urządzeń/elementów itp.
§ 15.1. Płatności za wykonany i odebrany przedmiot umowy określony w §1 odbywać się
będą na podstawie:
- faktur częściowych złożonych po upływie okresu, którego dotyczą (podstawowy okres
rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy) wystawionych na adres:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra.
lub poprzez Skrzynkę PEPPOL nr GLN 5907653846038
- protokołów odbioru robót,
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- kosztorysów, o których mowa w § 4 umowy.
2. Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia doręczenia faktury na adres odpowiednio określony w ust. 1 przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
3. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku
adresata faktury.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:
1)zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub
2)przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności:
1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub
2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od
Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, Zamawiający
może:
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa
w § 9 ust. 1.
9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody
potwierdzające
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia
Podwykonawcom
lub
dalszym
Podwykonawcom, w szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą
wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w §17 ust. 1 pkt 8.
§ 16. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,
2) odstąpić od umowy,
3)powierzyć poprawienie lub wykonanie prac (robót) objętych umową innym podmiotom na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4)potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
§ 17.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych terminów realizacji robót, o których mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2) w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1;
2)za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9
ust. 1;
3)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części z przyczyn za które
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

32

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.63.3.2019

którym mowa w § 9 ust. 1;
4)za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę
w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;
5)za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4, ustalonego w umowie
o
podwykonawstwo, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;
6)za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5 terminu w przedłożeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;
7)za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 8 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 9 ust. 1;
8)za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 15 ust. 5,
liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 15 ust. 2 w wysokości 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;
9)za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 8 ust. 10, liczonym od dnia
określonego w wezwaniu w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w
§ 9 ust. 1.
10)za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego
w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
11)za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 3 w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto;
12)za każdą godzinę zwłoki w stosunku do ustalonego w §7 ust. 2, pkt 1) umowy czasu przystąpienia
do usuwania awarii kwotę w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100);
13)za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa
w §5 ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo do naliczania kary umownej w wysokości 1000,00 zł
brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem § 19 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. W przypadku opóźnień w realizacji prac w stosunku do terminów realizacji robót
Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac
innemu Wykonawcy.
§ 18.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, tj. w wysokości: ..................... zł
(słownie: ..................................................) w jednej z form przewidywanych w ustawie Prawo
zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy.
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70% o równowartości kwoty: ..................... zł,
jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%
o równowartości kwoty: ....................... zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni roboczych bez wzywania przez
Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 11.
§ 19.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2)Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, lub
zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego
wezwania Zamawiającego,
3)Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni
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w stosunku do terminów realizacji robót, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
4)Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia ponad 14
dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
5)Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub
przepisom
prawa
i
pomimo
pisemnego
wezwania
Zamawiającego
nie
następuje
w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6)rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,
7)nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
8)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
9)w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 15 ust. 4 lub konieczności dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1)Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
2)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1)w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych
elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie
przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół
jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący,
2)Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów
przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu inwentaryzacyjnego.
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1)dokonania odbioru wykonanych elementów przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za
zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
2)zapłaty wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym
w protokole inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar
umownych i odszkodowań.
7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych
przez Strony umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione koszty związane
z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której doszło do odstąpienia.
§ 20.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1)w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentujących Wykonawcę;
2)w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie
w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z terminem realizacji robót zrealizowanie
przedmiotu zamówienia;
b)nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż
zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;
c)prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z terminem realizacji robót zrealizowanie przedmiotu
zamówienia;
d)wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej lub normami technicznymi;
3)w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że
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zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 i będą
korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a)powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
b)wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów;
4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 2 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w § 8 dotyczących umowy o podwykonawstwo;
5) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie
co podmiot wskazany w ofercie;
6) w zakresie udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;
7) w zakresie udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego;
8) w zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pod warunkiem zaistnienia
okoliczności określonych w § 21 i na zasadach określonych w tym przepisie.
2. Wprowadzane zmiany umowy dotyczące terminów lub zmniejszenia zakresu wymagają
wprowadzenia zmian w terminie realizacji robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, z zachowaniem
postanowień § 8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w ust.
1 pkt 4.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest
inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 21.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej
z następujących okoliczności:
1)zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę,
3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)zasad gromadzenia wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, dotyczy wyłącznie wartości (kwoty) podatku od towarów i
usług wyliczonego na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt. 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
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5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
7. W celu wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenia całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 pkt 2 lub pkt 3, których inicjatorem jest
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1)pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2)pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami
składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi
w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 3.
9.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 3, których inicjatorem jest Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o których mowa ust. 8
pkt 2.
10. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić w wnioskiem, o którym
mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Wprowadzenie pisemnej zmiany umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 22. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu zamówienia jest dyrektor lub jego zastępca Departamentu Zarządzania
Drogami oraz inne osoby/podmioty wskazane przez Zamawiającego.
§ 23. 1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
2.
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych związanych z realizacją
niniejszej umowy jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
3.
Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia
oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w związku z realizacją zadania, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c
RODO.
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4.

5.
6.
7.

8.

Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej,
Konserwatorowi Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji
umowy.
Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas
trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i
przedawnieniu roszczeń.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§ 24.1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów
przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania
w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian
ustawy.
2. Wykonawca, nie później niż do 31.08.2021 r. zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr
rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym.
3. W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa
wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych.
4. Wykonawca od 01.01.2022 r. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się
składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań
zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w
tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją nt.
numeru rejestracyjnego.
5. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego
do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego,
w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.
7. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 wystąpienia
z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności
wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego
pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku
przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy.
§ 25.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1)
Opis przedmiotu zamówienia,
2)
Oferta z załącznikami,
3)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
5) Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
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6)

Umowy o podwykonawstwo.

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR I.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODRIORU ROBÓT
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru remontu oświetlenia drogowego i parkowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i
realizacji robót remontu oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Zielona Góra.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
remontem oświetlenia na drogach i w parkach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu,
służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m.
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia
z instalacją elektryczną.
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub
szafy oświetleniowej w pozycji pracy
1.4.8. Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami, przepisami i definicjami.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały stosowane przy układaniu
kabli. 2.1.1. Piasek.
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3",
odpowiadającego wymaganiom normy.
2.1.2 Folia.
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom
normy.
2.2. Elementy gotowe.
2.2.1. Przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające
na nie obciążenia Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
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powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur typu AROT OVK 110. Rury powinny
odpowiadać wymaganiom obowiązującym normą.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.2.2. Kable.
Kable używane w instalacjach oświetlenia drogowego powinny spełniać wymagania
obowiązujących norm. Zaleca się stosowanie kabli cztero- lub pięciożyłowych o żyłach miedzianych
w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm 2.
2.2.3. Źródła światła i oprawy oświetleniowe.
Dla oświetlenia drogowego i parkowego stosować należy źródła światła i oprawy
oświetleniowe spełniające wymagania obowiązujących norm.
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie sodowych wysokoprężnych źródeł światła lub
metalohalogenkowych źródeł światła.
W przypadku ciągów ulicznych lub obiektów parkowych gdzie znajdują się oprawy LED,
należy stosować odpowiednio dobrane oprawy LED.
Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem
światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy oświetleniowe o konstrukcji
zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą
ochronności I.
Elementy oprawy oświetleniowej, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane
z materiałów nierdzewnych.
Oprawy oświetleniowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach
zgodnych
z obowiązującymi normami.
2.2.4. Słupy oświetleniowe.
Dla oświetlenia drogowego, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy
oświetleniowe stalowe ocynkowane o odpowiednio dobranej wysokości, o parametrach:
- stożkowe,
- średnica górna 60 mm,
- grubość ścianki min. 4 mm,
- wkopywane w grunt lub na fundamencie,
- z tabliczką bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
lub słupy aluminiowe, anodowane, zabezpieczone warstwą elastomeru poliuretanowego w kolorze
zbliżonym do koloru słupa, z tabliczką bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi normami.
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla
zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej.
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną.
Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych
opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm 2.
2.2.5. Wysięgniki.
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Wysięgniki powinny być wykonane z aluminium (do stosowania na słupach aluminiowych) lub
z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm.
Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a Ich
wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i
słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg.
Wysięgniki mogą być pojedyncze lub dwuoprawowe.
2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery
lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm 2.
2.2.7. Szafka oświetleniowa w obudowie z tworzywa sztucznego.
Szafka oświetleniowa powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy, jako
konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33.
Szafka powinna być
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz
Szafka oświetleniowa powinna składać się z członów:
- zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm 2, składającego się z
podstaw bezpiecznikowych 200 A lub łącznika ręcznego 200 A,
- odbiorczego składającego się z min. 6 pól odpływowych, wyposażonego w gniazda bezpiecznikowe
BiGs 63 A i styczniki 200 A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do podłączenia
kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające
przykręcenie żył o przekroju do
70 mm2 bez używania końcówek kablowych,
- pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej,
- zegara sterującego astronomicznego.
Ponadto szafka oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę
w pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania remontu oświetlenia drogowego.
Wykonawca przystępujący do wykonania remontu oświetlenia drogowego winien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót
- żurawia samochodowego o udźwigu min 6,0T.
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem o wysięgu min. 12m.
- ubijaka spalinowego umożliwiającego zagęszczenie gruntu.
- koparki samobieżnej umożliwiającej wykonanie wykopu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania remontu oświetlenia winien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego o ładowności min
6,0T,
- przyczepy dłużycowej o udźwigu min. 6,0T,
- samochodu dostawczego min. 4,5T.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości
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wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się
wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych
ręcznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom
obowiązujących norm.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu
i zgodnie z obowiązującą norma.
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w
sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy wykonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien wynosić 0,95 według obowiązującej normy. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób
aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy odwieźć z
terenu robót i zutylizować.
5.2. Montaż słupów oświetleniowych.
Słupy oświetleniowe należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowanym wykopie. Spód
słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki C8/10 wg obowiązującej normy, grubości min.
10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Odchyłka osi słupa oświetleniowego od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż
0,001 wysokości słupa.
Słup oświetleniowy należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej
niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.3. Montaż wysięgników.
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy samochodu z koszem.
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części
słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się
w nagwintowanych otworach.
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym
ciężarowi oprawy.
Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy
kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.
5.4. Montaż opraw oświetleniowych.
Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu
z koszem.
Każdą oprawę oświetleniową przed zamontowaniem należy podłączyć kontrolnie do źródła
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zasilania
i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie funkcjonowania źródła światła).
Oprawy oświetleniowe należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających
do słupów
i wysięgników.
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o
przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2.
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw oświetleniowych.
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy oświetleniowej należy prowadzić po dwa
przewody. Oprawy oświetleniowe należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu
ich w położenie pracy.
Oprawy oświetleniowe powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.5. Układanie kabli.
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie
kabli powinno być zgodne z obowiązująca normą
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C.
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 1 O-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich
wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający:
- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji.
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza
niż 20 Momów/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
5.6. Montaż szafki oświetleniowej.
Montaż szafki oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez
producenta szafki.
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót,
a mianowicie:
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- wykopów pod fundament,
- montaż fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafki oświetleniowej na fundamencie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.
5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu
ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej
szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład
energetyczny.
5.8.1. Zerowanie.
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach
zakłóceniowych odłączenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego
odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może
przekraczać 5 omów.
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 0 20 mm, nie
krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafce oświetleniowej i latarniach, należy
łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
5.8.2. Uziemienie
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób
powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych
. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem
oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do
wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą
spełniać również rolę zacisków probierczych.
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana
gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5.9. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur typu AROT DVK o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być
zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego
odcinka drogi.
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W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla
umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być tak uszczelnione, aby uniemożliwić
przedostawanie się do ich wnętrza wody i chronić przed ich zamuleniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.1
oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Latarnie i maszty oświetleniowe.
Elementy latarń powinny być zgodne z obowiązującą normą.
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod
względem - dokładności ustawienia pionowego słupów,
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw oświetleniowej względem osi oświetlanej jezdni.
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów
rezystancji
i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem.
6.4. Szafka oświetleniowa.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafka oświetleniowa lub jej części
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia
narzędzi i bez demontażu podzespołów.
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących
znaleźć się pod napięciem,
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,
- jakość konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,
- stan powłok antykorozyjnych,
- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,
- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na
widocznym miejscu wewnątrz szafy.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST oraz
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT.
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7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych elementów robót podano w Tabeli Elementów
Rozliczeniowych.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu podlegają:
- wykopy pod słupy i kable,
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomów taśmowych.
Zamawiający może uczestniczyć w takich odbiorach.
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Do odbioru końcowego danej roboty Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku takiej
konieczności, przygotować protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej
ochrony przeciwporażeniowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m linii kablowej obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykopy pod kable,
- demontaż uszkodzonego kabla,
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
- zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania linii kablowej,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
- odwiezienie nadmiaru gruntu z terenu robót wraz z utylizacją,
- konserwacja do chwili przekazania linii kablowej Zamawiającemu.
Cena wymiany 1 kpI. słupa oświetleniowego obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykopy pod słupy,
- demontaż uszkodzonego słupa,
- ustawienie nowego słupa wraz z osprzętem,
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
- montaż wysięgnika i oprawy,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia,
- odwiezienie zdemontowanego słupa z terenu robót w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(teren miasta Zielona Góra) lub utylizacja przez Wykonawcę uszkodzonego/zniszczonego słupa nie
nadającego się do ponownego wykorzystania.
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
Biuro Zamówień Publicznych
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- konserwacja do chwili przekazania linii kablowej/słupa oświetleniowego Zamawiającemu.
Cena wymiany 1 kpI. oprawy obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- demontaż istniejącej oprawy,
- montaż nowej oprawy z osprzętem,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia,
- odwiezienie zdemontowanej oprawy z terenu robót w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(teren miasta Zielona Góra) lub utylizacja przez Wykonawcę uszkodzonej/zniszczonej oprawy nie
nadającej się do ponownego wykorzystania.
- konserwacja do chwili przekazania linii kablowej/oprawy oświetleniowej Zamawiającemu.
Cena wymiany 1 szt. szafki oświetlenia ulic obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- odłączenie zasilania,
- demontaż istniejącej szafki,
- ewentualna naprawa fundamentu,
- montaż nowej szafki,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania szafki,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
- odwiezienie zdemontowanej szafki z terenu robót w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren
miasta Zielona Góra) lub utylizacja przez Wykonawcę uszkodzonej/zniszczonej szafki nie nadającej
się do ponownego wykorzystania.
- konserwacja do chwili przekazania urządzenia Zamawiającemu
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopu,
- ułożenie przepustów,
- zabezpieczenie przepustów przed dostawaniem się wody,
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia
Zamawiającemu.

Cena wykonania 1 m2 rozbiórki nawierzchni obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub rozebranie nawierzchni,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia wraz z jego
oczyszczeniem i ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania z
terenu budowy wraz z utylizacją,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
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Cena wykonania (odtworzenia) 1 m2 nawierzchni
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- ew. przygotowanie i remont podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie nawierzchni,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie pomiarów i badań,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 mufy obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopu,
- przygotowanie przewodu do założenia mufy,
- wykonanie mufy z tworzyw termokurczliwych,
- zabezpieczenie,
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
Cena wykonania malowania słupów obejmuje:
- wyznaczenie robót w terenie,
- oznakowanie miejsca robót,
- dostarczenie materiałów,
- dokładne oczyszczenie powierzchni słupa przeznaczonej do malowania,
- dodatkowe zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym części przyziemnej słupa min. 10 cm pod
powierzchnią
i 30 cm nad powierzchnią ziemi,
- pierwsze malowanie słupa farbą podkładową czerwoną,
- drugie malowanie słupa farbą szarą,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy:
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- PN-EN-61140 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń;
- PN-86/E-0500301 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne;
- PN-I EC 364-4-481: 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Wybór środków ochrony przeciwparażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych;
- PN-IEC 60364-12000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;
- PN-IEC 60364-4412000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;
- PN-IEC 60364-4421999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;
- PN-IEC 60364-443: 1 999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;
Biuro Zamówień Publicznych
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- PN-I EC 60364-4-442: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia;
- PN-IEC 60364-4-443: 1 999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi;
- PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych;
- PN-IEC 60364-4-45: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obniżeniem napięcia;
- PN-IEC 60364-4-46: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;
- PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia - bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- PN-IEC 60364-4-4731999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym;
- PN-IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne;
- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie;
- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów;
- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami;
- PN-IEC 60364-5-537: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia
izolacyjnego i łączenia;
- PN-IEC 60364-5-541999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
10.2. Inne dokumenty.
1.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd. 1980 r.
2.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V Instalacje
elektryczne, 1973 r.
4.Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
5.lnstrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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ZAŁĄCZNIK NR I.6

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Wyliczenie nakładów (brutto łącznie z podatkiem VAT) na usuwanie awarii oświetlenia dotyczące
eksploatacji oświetlenia ulicznego i parków w Zielonej Górze w okresie od dnia 01.12.2019r. do
dnia 30.11.2022r. (Nakłady winny zawierać koszty robocizny, sprzętu i materiałów oraz koszty
pośrednie, koszty zakupu i zysk.).

Kod
Lp. Specyfikacji
Technicznych

1

D - 07.07.02.

2

D - 07.07.02.

3

D - 07.07.02.

4

D - 07.07.02.

5

D - 07.07.02.

6

D - 07.07.02.

7

D - 07.07.02.

8

D - 07.07.02.

9

D - 07.07.02.

10

D - 07.07.02.

11

D - 07.07.02.

Wyszczególnienie robót

J.m.

Wymiana szafki oświetlenia na nową w
obudowie z tworzywa sztucznego z zegarem
astronomicznym.
Przestawienie szafki oświetlenia ulicznego wraz
z całym osprzętem wewnętrznym w inną
lokalizację.
Wymiana na nowy zegara astronomicznego
sterującego w szafce oświetlenia.
Wymiana słupów oświetleniowych parkowych na
nowe, stalowe, rurowe, ocynkowane, długość
części nadziemnej 4,5m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupów oświetleniowych na nowe,
stalowe, rurowe, ocynkowane, długość części
nadziemnej 6,0-6,5m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupów oświetleniowych na nowe,
stalowe, rurowe, ocynkowane, długość części
nadziemnej 8,0-8,5m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupów oświetleniowych na nowe,
stalowe, rurowe, ocynkowane, długość części
nadziemnej 9,0-9,5m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupów oświetleniowych na nowe,
stalowe, rurowe, ocynkowane, długość części
nadziemnej 10,0m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupów oświetleniowych na nowe,
stalowe, rurowe, ocynkowane, długość części
nadziemnej 12,0m wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana słupa oświetleniowego aluminiowego
stylowego na nowy, długość części nadziemnej
5,5m z wysięgnikiem dwuoprawowym wraz z
tabliczką bezpiecznikową i WLZ oraz
okablowaniem.
Wymiana słupa oświetleniowego aluminiowego
stylowego na nowy, długość części nadziemnej
9,2m z wysięgnikiem wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem (ul.
Reja).
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Ilość

Cena
jedn.
brutto

Razem
brutto

[zł]

[zł]

kpl.

2,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

szt.

2,00

0,00

kpl.

80,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

kpl.

55,00

0,00

kpl.

55,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00
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12

D - 07.07.02.

13

D - 07.07.02.

14

D - 07.07.02.

15

D - 07.07.02.

16

D - 07.07.02.

17

D - 07.07.02.

18

D - 07.07.02.

19

D - 07.07.02.

20

D - 07.07.02.

21

D - 07.07.02.

22

D - 07.07.02.

23

D - 07.07.02.

24

D - 07.07.02.

25

D - 07.07.02.

26

D - 07.07.02.

Wymiana słupa oświetleniowego stylowego na
nowy o wysokości 8m wraz z wysięgnikiem
dwuoprawowym oraz tabliczką bezpiecznikową i
okablowaniem
(Al.
Niepodległości).
Wymiana na nowy aluminowego słupa
stylowego niskiego na terenie Deptaka (ul.
Żeromskiego).
Wymiana na nowy aluminowego słupa
stylowego niskiego z wysięgnikiem
dwuoprawowym na terenie Deptaka (ul.
Kupiecka).
Wymiana na nową oprawy Umbrella o mocy
70W (Wagmostaw).
Montaż słupa parkowego z zasobów
Zamawiającego.
Demontaż, czasowe zmagazynowania i
ponowny montaż latarni parkowej lub wysokiej
na potrzeby imprezy plenerowej.
Montaż wraz z zasileniem w energię elektryczną
i późniejszy demontaż tymczasowego
doświetlacza na potrzeby imprezy plenerowej
(np. Winobranie).
Wymiana na nowy słupka dekoracyjnego
oświetleniowego niskiego z oprawą LED (np.
Park Sowińskiego, Park Partyzantów, Wzgórze
Winne).
Wymiana na nową dekoracyjnej oprawy
oświetleniowej LED
gruntowej/posadzkowej/ściennej punktowej.
Wymiana na nową dekoracyjnej oprawy
oświetleniowej LED
gruntowej/posadzkowej/ściennej liniowej.
Wymiana słupów oświetleniowych parkowych na
nowe, aluminiowe, anodowane, rurowe,
długość części nadziemnej 4,5m,
zabezpieczonych warstwą elastomeru
poliuretanowego, wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowanim.
Wymiana na nowe słupów oświetleniowych
aluminiowych, anodowanych, długość części
nadziemnej 5,0-5,5m, zabezpieczonych warstwą
elastomeru poliuretanowego, wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana na nowe słupów oświetleniowych
aluminiowych, anodowanych, długość części
nadziemej 6,0-6,5m, zabezpieczonych warstwą
elastomeru poliuretanowego, z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana na nowe słupów oświetleniowych
aluminiowych, anodowanych, długość części
nadziemej 8,0-8,5m, zabezpieczonych warstwą
elastomeru poliuretanowego, z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Wymiana na nowe słupów oświetleniowych
aluminiowych anodowanych, długość części
nadziemnej 9,0-9,5m, zabezpieczonych warstwą
elastomeru poliuretanowego, wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
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szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

szt.

1,00

0,00

kpl.

3,00

0,00

kpl.

1,00

0,00

kpl.

15,00

0,00

kpl.

20,00

0,00

kpl.

3,00

0,00
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39
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Przestawienie słupów oświetleniowych
parkowych w inną lokalizację, wraz z tabliczką
bezpiecznikową i WLZ oraz okablowaniem.
Przestawienie słupów oświetleniowych
drogowych (wysokich) z wysięgnikiem w inną
lokalizację, wraz z tabliczką bezpiecznikową i
WLZ oraz okablowaniem.
Demontaż i utylizacja wyłączonych z
eksploatacji betonowych słupów
oświetleniowych drogowych/parkowych.
Demontaż i utylizacja wyłączonych z
eksploatacji stalowych słupów oświetleniowych
drogowych wysokich.
Demontaż i utylizacja wyłączonych z
eksploatacji stalowych słupów parkowych.
Likwidacja "kikuta" starej latarni.
Wymiana oprawy aluminiowej stylowej z
układem zapłonowym sodowym o mocy 70W i
sodowym źródłem światła (o mocy 70W o
wzmocnionej wydajności) na nową oprawę o
identycznym wyglądzie na słupie aluminiowym
stylowym dwuoprawowym lub jednooprawowym
na terenie deptaka w Zielonej Górze.
Wymiana oprawy aluminiowej stylowej z
układem zapłonowym sodowym o mocy 150W i
sodowym źródłem światła (o mocy 150W o
wzmocnionej wydajności) na nową oprawę o
identycznym wyglądzie na słupie aluminiowym
stylowym wysokim (ul. Reja).
Wymiana oprawy aluminiowej stylowej z
układem zapłonowym sodowym o mocy 100W i
sodowym źródłem światła (o mocy 100W o
wzmocnionej wydajności) na nową oprawę o
identycznym wyglądzie na słupie aluminiowym
stylowym wysokim (Al. Niepodległości).
Wymiana oprawy aluminiowej stylowej
naściennej
(z wysięgnikiem) z
układem zapłonowym sodowym o mocy 70W i
sodowym źródłem światła (o mocy 70W i o
wzmocnionej wydajności) na nową oprawę o
identycznym wyglądzie na terenie deptaka w
Zielonej Górze.
Wymiana na wysięgniku drogowej oprawy
oświetleniowej sodowej na nową, o mocy 250W
z kloszem z metapleksu z sodowym źródłem
światła (o mocy 250W i o wzmocnionej
wydajności).
Wymiana na wysięgniku drogowej oprawy
oświetleniowej sodowej na nową, o mocy 150W
z kloszem z metapleksu z sodowym źródłem
światła (o mocy 150W i o wzmocnionej
wydajności).
Wymiana na wysięgniku drogowej oprawy
oświetleniowej sodowej na nową, o mocy 100W
z kloszem z metapleksu z sodowym źródłem
światła (o mocy 100W i o wzmocnionej
wydajności).

Biuro Zamówień Publicznych
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Wymiana na wysięgniku drogowej oprawy
oświetleniowej sodowej na nową, o mocy 70W z
kloszem z metapleksu z sodowym źródłem
światła (o mocy 70W i o wzmocnionej
wydajności).
Wymiana na słupie oprawy oświetleniowej
parkowej na nową sodową o mocy 100W, z
kloszem przeźroczystym z poliwęglanu oraz
rastrem ze stali nierdzewnej (np. ul. OchlaMakowa).
Montaż na wysięgniku nowej oprawy
doświetlającej przejście dla pieszych, z
zaczepem i źródłem światła
metalohalogenowym o barwie białej i mocy
150W.
Montaż nowej oprawy LED doświetlającej
przejście dla pieszych o mocy 60-113W.
Wymiana na słupie oprawy oświetleniowej
parkowej na nową sodową o mocy 70W, z
kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego PC
(kula) i sodowym źródłem światła (o mocy 70W
o wzmocnionej wydajności).
Wymiana na słupie oprawy oświetleniowej
parkowej na nową sodową o mocy 70W, z
kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego PC i
daszkiem aluminiowym i sodowym źródłem
światła (o mocy 70W o wzmocnionej
wydajności).
Przełożenie w inną lokalizację wraz ze
sprawdzeniem stanu technicznego parkowej
oprawy oświetleniowej.
Przełożenie w inną lokalizację wraz ze
sprawdzeniem stanu technicznego drogowej
oprawy oświetleniowej.
Wymiana na nową drogowej oprawy
oświetleniowej LED o mocy 20-49W.
Wymiana na nową drogowej oprawy
oświetleniowej LED o mocy 50-113W.
Wymiana na nową parkowej oprawy
oświetleniowej LED o mocy 24-60W.
Montaż nowego wysięgnika pojedynczego,
stalowego, ocynkowanego o długości od 1m do
2m.
Montaż nowego wysięgnika pojedynczego,
aluminiowego o długości od 1m do 2m.
Montaż nowego wysięgnika dwuoprawowego,
stalowego, ocynkowanego o długości od 1m do
2m.
Montaż nowego wysięgnika dwuoprawowego,
aluminiowego o długości od 1m do 2m.
Montaż w rowie kablowym, na kablach
energetycznych wielożyłowych o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych oraz przekroju
żył do 35mm2, mufy z tworzyw termokurczliwych
przelotowych.
Montaż w rowie kablowym, na kablach
energetycznych wielożyłowych o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych i o izolacji z
powłoką ołowianą oraz przekroju żył do 35mm2,
mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowych.
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Montaż w rowie kablowym, na kablach
energetycznych wielożyłowych o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych i o izolacji z
powłoką ołowianą oraz przekroju żył powyżej
35mm2, mufy z tworzyw termokurczliwych
przelotowych.
Cztery razy w miesiącu przegląd stanu
oświetlenia wszystkich obiektów parkowych,
(sprawdzanie szafek oświetlenia, regulacje
urządzeń w szafkach oraz czasów załączenia i
wyłączenia oświetlenia) wykonywanie czynności
łączeniowych i rozłączeniowych na oświetleniu
związanych z prowadzonymi budowami oraz
organizowanymi imprezami na terenie Miasta,
wymiany bezpieczników w słupach
oświetleniowych, wymiana uszkodzonych
elementów opraw (dławików, układów
zapłonowych, oprawek).
Wymiany źródeł światła na energooszczędne
230V/23W.
Wymiany sodowych źródeł światła o mocy 70W.
Wymiany sodowych źródeł światła o mocy
100W.
Wymiany sodowych źródeł światła o mocy
150W.
Wymiany sodowych źródeł światła o mocy
250W.
Wymiana źródeł światła 70W RXT CDM-TD
(Wagmostaw).
Wymiana źródeł światła MH-150W (Park
Makusynów).
Pionowanie słupów oświetleniowych parkowych.
Pionowanie słupów oświetleniowych drogowych
(wysokich).
Wymiana tabliczek bezpiecznikowych w
słupach.
Wymiana (lub naprawa) osłon wnęk
bezpiecznikowych w słupach.
Naprawa zaczepu do oprawy TECEO.
Wymiana kloszy PC opraw oświetleniowych
parkowych sodowych o mocy 70W.
Umycie na zlecenie Zamawiającego przy użyciu
odpowiednich środków czystości kloszy
parkowych zlokalizowanych na terenie obiektów
parkowych objętych umową, Deptaka (Al.
Niepodległości) lub w innych wskazanych
lokalizacjach (ulicach).
Przyjęto 1 kpl. = 100 szt.*
Dwukrotne malowanie słupów stalowych
oświetleniowych parkowych z oczyszczeniem
oraz zabezpieczeniem części przyziemnej min.
10cm pod powierzchnią gruntu i 30cm nad
ziemią (pierwsze malowanie farbą podkładową
czerwoną).

Biuro Zamówień Publicznych
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Dwukrotne malowanie słupów stalowych
oświetleniowych drogowych wysokich z
oczyszczeniem oraz zabezpieczeniem części
74 D - 07.07.02.
kpl. 150,00
0,00
przyziemnej min. 10cm pod powierzchnią gruntu
i 30cm nad ziemią (pierwsze malowanie farbą
podkładową czerwoną).
Wymiana ręcznie kabli wielożyłowych typu YKY
75 D - 07.07.02. 4x10mm2
w ziemi, wraz z wykonaniem i
m
50,00
0,00
zasypaniem wykopu w gruncie kategorii III-IV.
Wymiana ręcznie kabli wielożyłowych typu YKY
76 D - 07.07.02. 4x16mm2
w ziemi, wraz z wykonaniem i
m
60,00
0,00
zasypaniem wykopu w gruncie kategorii III-IV.
Wymiana ręcznie kabli wielożyłowych typu
YAKY 4x25mm2
w ziemi, wraz z
77 D - 07.07.02.
m 100,00
0,00
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
kategorii III-IV.
Wymiana ręcznie kabli wielożyłowych typu
YAKY 4x35mm2
w ziemi, wraz z
78 D - 07.07.02.
m 250,00
0,00
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
kategorii III-IV .
Wymiana ręcznie kabli wielożyłowych typu
79 D - 07.07.02. YAKY 4x120mm2 w ziemi, wraz z wykonaniem i
m
50,00
0,00
zasypaniem wykopu w gruncie kategorii III-IV .
Badania i pomiary istniejącej instalacji
80 D - 07.07.02.
szt. 250,00
0,00
uziemiającej.
81 D - 07.07.02. Badania i pomiary skuteczności zerowania.
szt. 250,00
0,00
Przecisk z rury osłonowej, ciśnieniowej,
82 D - 07.07.02. grubościennej z PCV o średnicy 110mm i min.
m
30,00
0,00
grubości ścianki 6,3mm, wraz z wykopami.
Ułożenie w wykopie rury osłonowej,
83 D - 07.07.02. ciśnieniowej, grobościennej z PCV o średnicy
m
50,00
0,00
110mm i min. grubości ścianki 4,5 mm.
Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt
84 D - 07.07.02. chodnikowych betonowych 35x35x5cm na
m2 60,00
0,00
podsypce cementowo-piaskowej.
Nawierzchnie po robotach kablowych na
chodnikach, wjazdach, placach z płyt
85 D - 07.07.02.
m2 60,00
0,00
betonowych 35x35x5cm na podsypce
cementowo-piaskowej.
Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt
86 D - 07.07.02.
m2 50,00
0,00
polbruk na podsypce cementowo-piaskowej.
Nawierzchnie po robotach kablowych na
87 D - 07.07.02. chodnikach, wjazdach, placach z płyt polbruk na m2 50,00
0,00
podsypce cementowo-piaskowej.
Montaż instalacji uziemiającej dla słupów
88 D - 07.07.02.
szt. 2,00
0,00
oświetlenia.
89 D - 07.07.02. Lokalizacja uszkodzenia odcinka linii kablowej.
szt. 2,00
0,00
Montaż odcinków linii napowietrznej pomiędzy
90 D - 07.07.02. słupami oświetleniowymi w celu awaryjnego
kpl. 1,00
0,00
zasilenia.
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji
91 D - 07.07.02.
szt. 2,00
0,00
powykonawczej przy długości linii do 100m.
SUMA
0,00
* poz. 72 - w przypadku zlecenia umycia większej lub mniejszej ilości kloszy niż założony kompelt (100
szt.) - rozliczenie nastapi proporcjonalnie do ilości zleconych i faktycznie umytych sztuk.
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..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
ja/my (imię nazwisko)

…………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że10:
nie należę/my do grupy kapitałowej11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli
w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
należę/my do grupy kapitałowej11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między
nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

10
11

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

57

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.63.3.2019
ZAŁĄCZNIK NR III.1

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
przedstawiam/ my:
W Y K A Z R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 12
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz dowody13
(stanowiące załącznik do niniejszego wykazu) określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Lp.

Rodzaj (zakres,
przedmiot)
zamówienia 14

Wartość
zamówienia
(zakresu
zgodnego z
pkt 5.1.1.
SIWZ)

Miejsce
wykonania
przedmiotu
zamówienia
(np. adres)

Okres
(data)
wykonania

Podmiot, na
rzecz którego
wykonano
robotę
budowlaną
(z podaniem
danych
teleadresowych)

Uwagi15

1

2

3

(…)

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................ dnia ....................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.1. SIWZ
Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 7.6. SIWZ
14
Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1. SIWZ; Należy
wyodrębnić wartość i zakres wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, jeżeli Wykonawca
wykonał je w ramach innych wielozakresowych zadań
15
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie
tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.
12

13
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DO-ZP.271.63.3.2019
ZAŁĄCZNIK NR III.2

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
przedstawiam/ my:
WYKAZ OSÓB16
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie dysponowania osobami

Lp.

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Opis posiadanych
kwalifikacji zawodowych17

Nazwisko i imię

Podstawa
dysponowania,
o której mowa w
pkt 6.3. SIWZ18

1
2
3
4
5
(…)
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................ dnia .....................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2. SIWZ
Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą
osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny
podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego
podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.
16
17
18
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DO-ZP.271.63.3.2019
ZAŁĄCZNIK NR III.3

OŚWIADCZENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
ja/my (imię nazwisko)

…………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas19:
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp
przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

19

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
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DO-ZP.271.63.3.2019
ZAŁĄCZNIK NR III.4

OŚWIADCZENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.63.2019 pn. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta
Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
ja/my (imię nazwisko)

…………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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