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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311430-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Reda: Lampy i oprawy oświetleniowe
2017/S 150-311430
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasto Reda
ul. Gdańska33
Osoba do kontaktów: Grażyna Białkowska
84-240 Reda
Polska
Tel.: +48 586788028
E-mail: sekretariat@reda.pl
Faks: +48 586788043
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.reda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych
przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miasto Reda.
Kod NUTS PL633
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1 057 szt. nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych
na energooszczędne typu LED i wysięgników 40 szt. wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w
oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych
na terenie Gminy Miasto Reda. Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw
i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne.
Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami
na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub
linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary fotometryczne.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31520000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.
Zakres robót obejmuje:
— montaż 48 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,
— w ramach wymiany, demontaż istniejących i montaż w miejsce zdemontowanych, opraw LED w ilości 1 057
szt. o łącznym bilansie mocy nie większym niż 71,53 kW i o minimalnych wymaganiach w zakresie parametrów
techniczno–użytkowych:
— II klasa ochronności przeciwporażeniowej,
— temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4 300 K,
— wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70,
— wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV,
— stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosz),
— stopień szczelności oprawy min IP 65,
— obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary, przypadku opraw
parkowych dopuszcza się kolor czarny,
— utrzymanie, co najmniej 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h. Ze względu na konieczność
utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie utrzymanie strumienia musi być
zapewnione bez stosowania w oprawach układu autonomicznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans
mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu),
— klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub z poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych,
— prąd zasilania diod LED nie większych niż 700 mA,
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— oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje wraz z dopuszczeniem do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
— regulacja kąta oprawy nie mniejsza niż zakres -10 ° +10 °,
— możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego opraw w godzinach
nocnych do 3 poziomów redukcji.
Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno–użytkowych jw. – wymaganych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia efektu ekologicznego w następującym zakresie:
— zużycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym niż 257 687 kWh
rocznie;
— ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 253,47 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej
niż 54,7 %, udokumentowane sporządzonym raportem (wg. wzoru w zał. nr 5 do umowy) za każdy rok działania
zmodernizowanego oświetlenia ulicznego począwszy od raportu za 2018 r. do roku 2023;
— zaprogramowanie opraw oświetleniowych przed ich montażem na redukcję mocy w godzinach od 23:00 do
5:00 o jedną klasę oświetleniową.
— Dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez
konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach.
— wymianę wysięgników w ilości 40 szt. na ul. Długiej. W razie konieczności należy dostosować również
pozostałe stanowiska słupowe do obliczonej sytuacji oświetleniowej (w tym przypadku należy przewidzieć
zastosowanie odpowiedniej oprawy z uchwytem, który umożliwia zastosowanie odpowiedniego kąta dla oprawy
lub wymianę wysięgnika);
— wykonanie instalacji zasilającej oprawy poprzez:
— wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,
— wymianę przewodów instalacyjnych w słupach,
— przekazanie zdemontowanego materiału do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela
zdemontowanego majątku;
— wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej
dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez
montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla
zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci
dystrybucyjnej w celu nieprzekraczania ponad umownego poboru energii biernej;
— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych oraz wysięgników
dla sieci napowietrznej,
— wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł
charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w audycie oświetleniowym;
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Do zabudowy należy przewidzieć oprawy drogowe, określone w załączniku nr 5 do dokumentacji technicznej.
Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod następującymi warunkami:
1. Zastosowane oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje
obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji technicznej określone dla poszczególnych dróg w zał. 1 do
dokumentacji technicznej.
2. Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 71,53 kW łącznej mocy zainstalowanej.
Zastosowane oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:
— II klasa ochronności przeciwporażeniowej.
— temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4 300 K
— Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70.
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— Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV.
— Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).
— Stopień szczelności oprawy min IP 65.
— obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary. W przypadku opraw
parkowych dopuszcza się kolor czarny.
— minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność
utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania
w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w
czasie trwałości projektu);
— Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych.
— Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA.
— Oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje oraz być dopuszczona do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
— Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10 ° +10 °.
— Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy strumienia świetlnego opraw w godzinach
nocnych do 3 poziomów redukcji.
— Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcje mocy w godzinach od 23:00 do
5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej.
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia, jakie zamierza wbudować Wykonawca
muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać:
1) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy
Prawo budowlane,
2) wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty i próbki wymienione w rozdziale 6
pkt 11.
W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych
należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz
określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
„równoważnych” pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat,
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie
jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może
zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez
równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych
materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania
rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych
rozwiązań.
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i montażem urządzeń zobowiązany jest każdorazowo do
składania tzw. wniosku materiałowego (wraz z wymaganymi certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracji
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zgodności lub certyfikatami zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub
aprobatę techniczną itp.) Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot
niniejszego zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego
dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.
Prace na liniach napowietrznych Energa Operator SA należy prowadzić w technologii PPN, przy udziale
przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonywania
zamówienia w technologii PPN przez służby eksploatacyjne EOP odbywa się każdorazowo na wniosek
podmiotu (Wykonawcy) zgłaszającego wykonanie prac w technologii PPN zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do prac należy uwzględnić w ofercie.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: bankowego Gminy: 66 1160
2202 0000 0002 5073 9669
2) „Wadium na modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i
ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda”
3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd
Miasta w Redzie, w pokoju nr 214 (II piętro), w Referacie Finansów i Planowania.
7. Zgodnie z art. 46. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
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8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
publicznego:
minimum 2 osoby, posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV
— świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane
przez ośrodek szkoleniowy,
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— minimum 1 osobę, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,
— świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1
kV, wydanym przez ośrodek szkoleniowy, oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i
przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2) Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór ww.
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał co najmniej 1
dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z montażem
opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część,
o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Gwarancja. Waga 40

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
19.ZF.PN.D.2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.9.2017 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 10.11.2017

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.9.2017 - 10:00
Miejscowość:
Reda.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Nr identyfikacyjny projektu
RPPM.10.4.00-22-0016/16-00.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.8.2017
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