SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wyszki
Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o
wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej
ustawy PZP, na roboty budowlane pn:

„Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Wyszki”
Nr postępowania: IGK.271.4.2022

Signed by /
Podpisano przez:
Mariusz
Korzeniewski
Date / Data:
2022-05-10 14:46

Wyszki, 10 maja 2022

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (dalej IDW)

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Wyszki
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
NIP 5432067143
Godziny pracy Zamawiającego: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84358f4a-d056-11ec-9a86-f6f4c648a056
Nr telefonu: 85 730 958 90,
adres e-mail: ug_wyszki@post.pl
1. Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia – roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych
1.2 Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki
1.3 Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest Nr
sprawy IGK.271.4.2022. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.
1.4 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp
1.5 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
1.6 Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi, następujące akty
prawne:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
r. poz. 2452);
3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 roku w sprawie aktualnych progów
unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub
konkursów (M.P. z 2021 r. poz.11);
4) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439);
5) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie informacji o
złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2406);
6) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415);
7) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie protokołów
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.
2434);

1.7 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych https://ezamowienia.gov.pl
- Strona internetowa Urzędu Gminy Wyszki: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
- Mini portal www.miniportal.uzp.gov.pl
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wyszki
1.8 Źródła finansowania:
Zamówienie będzie finansowane ze środków krajowych - z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z 1 lipca 2021 roku Nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki na
energooszczędne i przyjazne środowisku. W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana źródeł światła, dostawa i montaż
opraw oświetlenia ulicznego LED oraz wymiana i wyniesienie skrzynek sterujących SO, zgodnie z załączoną do
niniejszej SWZ dokumentacją projektową (załącznik nr 4).
2.2 Zakres
1. Zakres prac obejmuje wszystkie zadania opisane w „Dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia
ulicznego Gminy Wyszki – instrukcji wykonania prac modernizacyjnych”, ze szczególnym uwzględnieniem
zestawień materiałowych zawartych w tabelach nr 7, nr 8 oraz nr 9 dokumentacji projektowej.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w załączniku 4 SWZ - dokumentacji projektowej
modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Wyszki – instrukcji wykonania prac modernizacyjnych oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2.3 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
1) Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie czynności niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), były
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców i podwykonawców, którzy do
realizacji robót skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli wykonawcą lub podwykonawcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która wykonuje samodzielnie czynności wskazane
przez zamawiającego jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę, to wymóg zamawiającego nie będzie
miał zastosowania.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp oraz
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 95 ust. 3 ustawy Pzp jak również sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Załączniku nr
5 SWZ –Istotne Postanowienia Umowy.
4) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe,
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 – Wykonanie badań
4. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
5.1 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne oraz aktom wykonawczym do tych ustaw.
6. Podwykonawstwo
6.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art.
60 i art. 120 PZP.
6.2 Zamawiający wymaga aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome na etapie składania oferty, podać nazwy firmy
podwykonawców.
6.3 W przypadku, gdy wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu - na kwalifikacje zawodowe i doświadczenie podwykonawców, zobowiązany jest podać w ofercie
także nazwy tych podmiotów.
6.4 Zamawiający nie bada, czy wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby,
zachodzą podstawy do wykluczenia.
6.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy
Podwykonawstwa.
6.6 Przez Umowę Podwykonawstwa rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są usługi stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą między wybranym przez
zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą/
dalszymi podwykonawcami.
6.7 Wymagania Zamawiającego dotyczące Umowy Podwykonawstwa określono w postanowieniach umowy
(Załącznik nr 5 do SWZ- Projektowane Postanowienia Umowy).
7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 30.11.2022 r.
8.

Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń lub
dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP https;//epuap.gov.pl oraz udostępnionego przez miniPortal.https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.2 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki.
8.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy
ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
8.4 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8.6 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8.7 Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: ug_wyszki@post.pl
8.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
8.9 Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami: Małgorzata Sawoniuk
ug_wyszki@post.pl

9. Warunki udziału w postępowaniu:
9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących
warunków:
9.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
9.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
9.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
9.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 2
dostawy wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie. [Łącznie]
należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych
zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego
obowiązku. Sformułowania [łącznie] nie należy utożsamiać z sumowaniem rodzajów i wartości drobnych
zamówień nieprzekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku.
2) odpowiedni potencjał techniczny
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
3) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do wykonanie prac związanych z realizacją zamówienia osoby legitymujące
się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do zakresu prac, jakie zostaną im
powierzone.
Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia minimum:
- 3 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji,
- 2 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się dozorem nad
eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji,
- 3 osób posiadających uprawnienia PPN E do prac pod napięciem,
- 2 osób posiadających uprawnienia PPN D do prac pod napięciem,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi podestów ruchomych,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej i
elektroenergetycznej.
W/w osoby mogą się powtarzać w zakresie różnych uprawnień.
9.2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.
9.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy wraz z wymianą wykonają poszczególni Wykonawcy.
10. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 ustawy Pzp
10.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228, 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 307 Kodeksu karnego, przestępstwo

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) 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 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert 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;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o
którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
3) 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub
pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
11. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (podmiotowe
środki).
11.1
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
1) Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 3 do SWZ
b) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do
wykluczenia składane wraz z ofertą – Załącznik 2 do SWZ
11.2
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w ppkt 11.7
11.3
Oświadczenia Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
11.4
Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby
wykonawcy.
11.5
Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają zamówienie, do realizacji którego te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia
wykonają poszczególni wykonawcy. Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
11.6
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ppkt 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.7
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

11.8

Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane na
formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te
zadania zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z Załącznik 7 do SWZ
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik nr 6 do SWZ;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego
wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry funkcjonalne
opraw (np. karty katalogowe).
2) Certyfikat ENEC (wraz z zestawieniem komponentów dopuszczonych do stosowania w zakresie
przedmiotowego badania ENEC) i ENEC + dla oferowanych opraw oświetleniowych ulicznych.
3) raport z badań LM80-08 z załączoną prognozą techniczną strumienia w czasie dla 100 000h świecenia,
zgodnie z wzorem matematycznym stosowanym w memorandum technicznym TM 21-11.
4) Deklarację zgodności CE.
5) Obliczenia fotometryczne dla oferowanych opraw oświetleniowych w zakresie zgodnym z załączonymi
obliczeniami bazowymi. Prezentacja obliczeń musi być zgodna z prezentacją obliczeń w obliczeniach
bazowych, a wyniki obliczeń nie mogą być niższe niż w normie PN-EN 13201 wskazanej w projekcie
bazowym, natomiast mogą być wyższe. UWAGA - Obliczenia bazowe mają charakter pomocowy przy
przygotowaniu oferty w zakresie parametrów oświetleniowych opraw, a nie ich nazw bądź parametrów
funkcjonalnych.
6) Karty katalogowe, potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących oferowanego sprzętu
oświetleniowego opisanych na stronach od 14 do 19 dokumentacji projektowej.
7) Zestawienie mocy oferowanych opraw sporządzone według załączonego załącznika nr ...
8) Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne,
zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

12. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów
12.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
12.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
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że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 12.3, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca się powołuje w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisu art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

13 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne)
13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
13.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
13.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
13.5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, to na wezwanie
Zamawiającego są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.6, przy czym
składa je ten wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 IDW.
14 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
14.1 Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na
specyfikację warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ.
Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
14.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o
tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
14.3 Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona
zmiany treści ogłoszenia w sposób przewidziany w art. 271 ustawy Pzp.
14.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na
cztery dni przed upływem terminu składania ofert.
14.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie podanego wyżej terminu, lub będzie dotyczyć już
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni bez ujawniania źródła zapytania na stronie
prowadzonego postępowania.
14.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
14.8 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w
ofertach otrzymanych wyjaśnień. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Informację o
przedłużeniu terminu Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania.
14.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
14.10 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
14.6

15 Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
15.1 Ceną ofertową jest całkowita kwota brutto określona w ofercie.
15.2 Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SWZ.
15.3 Stawki VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług i wpisać ich wysokość
w tabeli formularza ofertowego. Kwotę VAT należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w tabeli. Za
prawidłowe ustalenie stawki VAT odpowiada wykonawca.
15.4 Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę
zaokrąglania trzeciej cyfry po przecinku.
15.5 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego, czy wybór
jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację należy zamieścić w
pkt. 10 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (Uwaga: obowiązek informacyjny nałożony na
wykonawcę treścią art. 93 ust. 3a ustawy pzp ma charakter bezwzględny. Wykonawca musi go wypełnić
niezależnie od tego czy złożenie oferty będzie skutkowało obciążeniem zamawiającego obowiązkiem podatkowym.)
16. Okres związania ofertą
16.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
16.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.
17. Informacja w sprawie wadium
17.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych zero groszy).
17.2 Wadium może być wniesione w formach :
a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy
NR RACHUNKU: 57 80630001 0040 0400 0170 0008
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 r. poz. 299).
17.3 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym.
17.4 Wykonawca wnoszący wadium przelewem, powinien złożyć w banku dyspozycję przelewu z takim
wyprzedzeniem, aby wpłata wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W każdym innym przypadku uważać się będzie, że Wykonawca nie wniósł wadium.
Dokumentem, na podstawie którego zamawiający stwierdzi wpłatę wadium będzie informacja o saldzie na
rachunku bankowym z godziny 1000 w dniu w którym upływa termin składania ofert.
17.5 Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczeń lub gwarancji wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja musi obejmować cały okres związania ofertą.
Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty
wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej
formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż
wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
17.6 Oferta niezabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie odrzucona.
17.7 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.8 Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, którego oferta została wybrana.
- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
18. Opis sposobu przygotowania ofert przetargowych.
18.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18.2 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
18.3 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
18.4 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie
wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
18.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
18.6 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
18.7 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”
18.8 Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 11.1 SWZ;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy (według wzoru Formularza nr 3.3 załącznika
do SWZ);
5) Dowód wniesienia wadium

18.10

18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17

6) Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 11.8 SWZ
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

19. Składanie i otwarcie ofert.
19.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
19.2 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 10:00.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
19.3 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
19.4 Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie
19.5 sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie
on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
19.6 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
19.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
19.8 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 10:10.
19.9 Otwarcie ofert jest niejawne.
19.10 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający,
19.11 niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
19.12 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
19.13 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
20. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria i ich
znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Lp.
A

Nazwa kryterium
Cena

Waga kryterium (%)
60% = 60 pkt

B

Okres rękojmi na oprawy

20% = 20 pkt

C

Moc nominalna oferowanych opraw

20% = 20 pkt

. Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
Wykonawcę na Formularzu Oferty. Podstawą porównania będzie cena brutto. Liczba punktów w ramach kryterium
„Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających o

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
B. Kryterium „Okres rękojmi na oprawy” (R) – min. 84 miesięcy, max. 120 miesięcy

Rbd – Rmin
R =------------------------------------------------- x 20 pkt
Rmax – Rmin
Gdzie:
R - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Rbd – okres rękojmi na oprawy podany w ofercie
Rmin – minimalny okres rękojmi na oprawy określony przez Zamawiającego – 84 miesiące
Rmax – maksymalny okres rękojmi na oprawy określony przez Zamawiającego – 120 miesięcy
Punkty zostaną przyznane w oparciu o zadeklarowany w treści oferty okres rękojmi na oprawy – w formularzu
ofertowym należy wskazać konkretną ilość miesięcy.
Okres rękojmi określony przez Zamawiającego (84 miesięcy) jest okresem minimalnym, niezbędnym do oceny
przez Zamawiającego, że oferta jest zgodna z SWZ.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu rękojmi dłuższego niż 120 miesięcy, Zamawiający do
oceny oferty przyjmie maksymalny dopuszczony okres tj. 120 miesięcy.
W przypadku nie wskazania okresu rękojmi, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny dopuszczony
okres tj. 84 miesiące.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 20 punktów. Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
C. Kryterium “Moc nominalna oferowanych opraw oświetleniowych (M) - oferowanych przez Wykonawcę

(suma mocy nominalnej wszystkich opraw bez uwzględnienia redukcji mocy oprawy w cyklu 24h)
- waga kryterium 20%, ocena punktowa nastąpi według wzoru:

M=
Gdzie:

Mn
---------------------Mo

x 20 pkt

M - ilość punktów dla kryterium mocy zainstalowanej nominalnej wszystkich opraw;
Mn – najmniejsza zainstalowana moc nominalna wszystkich opraw ze wszystkich złożonych
ważnych ofert;
Mo – zainstalowana moc nominalna wszystkich opraw danej oferty.

UWAGA - dla potwierdzenia spełnienia powyższego kryterium zgodnie z ofertą, Wykonawca załączy do oferty wykaz
mocy opraw oferowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty. Doboru mocy opraw należy dokonać poprzez
wykonanie autorskich obliczeń fotometrycznych potwierdzających spełnienie wymogów normy PN-EN 13201/2016
stanowiących załącznik nr 2 do formularza oferty moc opraw po modernizacji nie może przekroczyć mocy bazowej t.j.
39,62 kW. Dane geometryczne do obliczeń mają być zgodne z danymi w załączonych do niniejszej SWZ obliczeniach
fotometrycznych bazowych i Tabeli Inwentaryzacyjnej. Obliczenia należy załączyć w wersji pdf z wizualizacją wyników
zgodnie z obliczeniami bazowymi. Do oferty należy załączyć krzywe fotometryczne opraw LDT na podstawie, których
zostały zrobione obliczenia.
UWAGA - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje moc zainstalowaną wszystkich opraw większą niż 39,62 kW, zostanie
odrzucona. Oferta Wykonawcy, który nie załączy do oferty autorskich obliczeń fotometrycznych potwierdzających
spełnienie wymogów normy zostanie odrzucona.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 20 punktów. Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

20.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów obliczona według poniższego
wzoru:
P=C+R+M
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena
R – liczba punktów w kryterium „Okres rękojmi na oprawy”
M - liczba punktów w kryterium „moc nominalna oferowanych opraw”
20.3 Po dokonaniu klasyfikacji punktowej zamawiający sporządzi ranking ofert .
20.4 Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą pozycję w rankingu zostanie wezwany do złożenia w ciągu 5 dni
aktualnych dokumentów i oświadczeń, na podstawie których zamawiający dokona oceny podmiotowej
wykonawcy i ustali:
- czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i
109 ust. 1 ustawy Pzp i pkt. 10 SWZ
- czy wykonawca spełnia warunki udziału w przetargu określone w SWZ - pkt. 9
20.5 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
20.6 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
20.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio
złożonych przez nich ofertach.
20.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki
określone w SWZ i którego oferta została oceniona najwyżej zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

21. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
21.1 Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
21.2 Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na
wezwanie zamawiającego,
21.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
21.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa
w pkt.21.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
21.5 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin,
na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
21.6 Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez
zamawiającego wadium wraz z odsetkami (jeżeli było wymagane)
22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
22.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
22.2 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
22.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach.
22.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego Nr 57 80630001 0040 0400 0170 0008
22.5 Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na każde, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające
do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania
zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta). W przypadku przedłożenia
dokumentu gwarancji lub poręczenia niezawierającego wymienionych elementów, bądź posiadającego
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
22.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w projekcie umowy.
22.7 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
22.8 Zamawiający jest upoważniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia
swoich ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w
szczególności kar umownych określonych w projekcie umowy.
23 Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”
ustawy Pzp.
2)

23.3
23.4

23.5
23.6

24. Informacje dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
25. Informacja o ochronie danych osobowych w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska
2.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Rafał Andrzejewski. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz
telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
6) 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.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może
zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
26. Spis załączników
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