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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO 
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE 

„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” 
 
 
 
nr referencyjny postępowania: RR.271.2.10.2018 

 
 
Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 568796-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. 
 
adres strony internetowej:  
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
 
 
ROZDZIAŁ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miedźno z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno (dalej: „Zamawiający” lub 

„Podmiot Publiczny”. 

1.2. e-mail: ug@miedzno.pl 

1.3. Konto bankowe: 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006 

1.4. Dział prowadzący postępowanie – Urząd Gminy Miedźno. 

1.5. Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 18.00, środa 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 15.30,  

piątek 7.30 - 13.00. 

 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 

j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (dalej: „ustawa Pzp”) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i warunkami 

określonymi w dokumentacji przetargowej. 

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2018r.  

pod nr 568796-N-2018, na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w BIP 

oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
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ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” około 1200 punktów oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Miedźno (w tym wykonanie nowych słupów, montaż opraw wraz z wysięgnikami, 

okablowanie) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (zwane dalej „Projektem” lub „Przedsięwzięcie”),  

3.2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie 

modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie na terenie Gminy Miedźno w zakresie określonym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, w celu uzyskania zagwarantowanego w ofercie efektu energetycznego polegającego 

na zmniejszeniu poziomu zużycia energii elektrycznej oraz utrzymanie technicznego oświetlenia ulicznego 

w zakresie określonym w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym . 

3.3. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch następujących po sobie etapach – Etapie Robót i Etapie 

Utrzymania. 

3.4. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartą w 

oparciu o przepisy ustawy o PPP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

3.5.1. Istotne postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ, 

3.5.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

3.6. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o: 

3.6.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

3.6.2. dokumentację przetargową, w tym SIWZ wraz z załącznikami, 

3.6.3. ofertę Wykonawcy, 

 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i zasad wiedzy technicznej. 

3.7. Terminy realizacji zamówienia, opis zakresu rzeczowego zamówienia, warunki realizacji zamówienia, w tym 
obowiązki Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego, jak również zasady rozliczeń pomiędzy Stronami 
określają  Istotne Postanowienia Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z załącznikami, stanowiące 
Załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

3.8. Kody CPV:  

Główny kod CPV: 45316110-9  

Dodatkowe kody CPV: 

45231400-9 

71220000-6 

71000000-8 

71314200-4 

45000000-7 

3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia  

wykonujących czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

projektantów, kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  
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3.10. Istotne Postanowienia Umowy  zawierają wymagania w zakresie: 

3.10.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

3.10.2. uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

3.10.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE OGÓLNE  

4.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 

4.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

4.6. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców o których mowa w art. 60c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zakładany okres trwania Umowy o PPP wynosi ok. 120 miesięcy.  

 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

6.1  W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i/ 
lub braku podstaw wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy  Pzp zastrzeżona jest forma pisemna. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

6.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, 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. 

6.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.2 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 6.2. 

6.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej w BIP, w miejscu gdzie dostępna jest SIWZ. 

6.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ. 

6.6 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
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Agnieszka Związek tel.: 34 317-80-10, e-mail: ug@miedzno.pl, Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 

Miedźno,  

 

ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

ustawy Pzp – ZAMÓWIENIA PODOBNE 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp.  

ROZDZIAŁ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

8.2 Wysokość wadium wynosi: 50 000,00 PLN. 

8.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

8.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

1.6. w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  - należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Miedźno, o nr  73 8259 1014 2001 0000 0550 0006, Bank Spółdzielczy Popów z/s w Zawadach 

Oddział Miedźno przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem: 

„Wadium - postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego dla 
przedsięwzięcia  pn.: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE 

„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” 
 
UWAGA – wadium w pieniądzu nie należy wpłacać w kasie Urzędu - art. 45 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4.1 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

8.4.2 w gwarancjach bankowych,  

8.4.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

8.4.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 

110).). 

8.5 Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą,  nie 

zszywając go z ofertą. 

8.6 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia upływu 

terminu składania ofert, wyznaczonego w zaproszeniu,  znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

8.7 Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty. 

8.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem pkt 8.9-8.10. 

8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

mailto:ug@miedzno.pl
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8.10 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 oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej.  

8.11 Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 

8.12 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane 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 muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty 

kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 

8.13 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.14 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert.  

ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,. 

ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

10.1 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 

10.2      Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.3 Oferta Wykonawcy musi zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do SIWZ.  W przypadku, 

gdy jakakolwiek część dokumentów/formularza ofertowego nie dotyczy Wykonawcy, Zamawiający zaleca 

wpisanie „nie dotyczy”.  

10.4 Szczegółowe wymogi co do oferty: 

a) Każdy dokument/oświadczenie oferty winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty  zgodnie z zasadami reprezentacji. 

b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo 

lub nieścieralnym atramentem. 

c) Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

d) Podpis osoby/osób upoważnionej składany na oświadczeniach i dokumentach, musi pozwalać 

na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną), 

e) Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze 

handlowym lub innym dokumencie.  

f) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo 

to powinno stanowić załącznik do oferty. 

g) Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 
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h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do 

zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. 

i) Wartość na formularzu ofertowym winna być podana cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku); 

j) Harmonogram Spłaty Etapu Robót należy wypełnić w równych ratach kapitałowo odsetkowych (raty 

annuitetowe) z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania. 

k) Zmiany/poprawki, które wykonawca wprowadzi winny być poprawione czytelnie i parafowane przez 

podpisującego ofertę lub osobę upoważnioną. 

l) Dokumenty powinny być składane w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

m) Oferta winna zawierać: 

 Formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, udostępniony po 

zakończeniu dialogu konkurencyjnego oraz przekazany wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

 Dowód wniesienia wadium, 

 Pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza), w przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są 

podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych 

dokumentów załączonych od oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia, 

 Zaakceptowane podpisem oraz parafowane na każdej stronie istotne postanowienia umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, stanowiące załącznik do SIWZ, udostępniony po zakończeniu 

dialogu konkurencyjnego oraz przekazany wraz z zaproszeniem do składania ofert lub złożone w treści 

formularza ofertowego oświadczenie o zaakceptowaniu w/w  istotnych postanowień umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 Wypełnione, zaakceptowane podpisem oraz parafowane na każdej stronie Harmonogram Spłaty Etapu 

Robót oraz Harmonogram Spłaty Etapu Utrzymania i Zarządzania.  

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018 poz. 419.Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie 

budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: 

„dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419)”; 

n) Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich 

dekompletację; 

o) Strony winny być ponumerowane w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do kolejności stron 

pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

10.5 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

a) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie biorących udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

b) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży umowę konsorcjum lub inny dokument 

potwierdzający zawarcie konsorcjum, podpisany przez wszystkich partnerów, zawierający co najmniej: 
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 zobowiązanie do wspólnej realizacji  zamówienia, 

 określenie zakresu obowiązków poszczególnych stron umowy konsorcjum (z uwzględnieniem 

szczegółowego podziału obowiązków pomiędzy strony umowy konsorcjum na Etapie Inwestycyjnym oraz 

na Etapie Utrzymania), 

 zasady zaciągania zobowiązań, dokonywania i otrzymywania płatności przez poszczególnych członków 

konsorcjum w sposób, który będzie zgodny z warunkami określonymi w istotnych postanowieniach 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

 czas obowiązywania umowy konsorcjum, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

c) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera 

wiodącego (lidera konsorcjum); 

d) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego (lidera konsorcjum) wymaga 

pełnomocnictwa i podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je 

do oferty; 

e) podmioty występujące wspólnie ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy o  partnerstwie publiczno-

prywatnym; 

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z członkiem konsorcjum występującym jako 

pełnomocnik pozostałych (partner wiodący/lider konsorcjum). 

10.6 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 

Wykonawcy, zaadresowanej na Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno z dopiskiem:  

oferta - wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pn. „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA 

TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-

PRYWATNEGO” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.04.2020 r. 

 

10.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w 

zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” i opisanej  jak wyżej. 

10.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.10 Dokumenty nie będące oryginałami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe 

do reprezentowania Wykonawcy.  

 

ROZDZIAŁ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020 r. w kancelarii Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, 42-

120 Miedźno. 

11.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin do ich składania, tj. w 09.04.2020 r. 

11.2 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty 

decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.  

11.3 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie- art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca oblicza cenę oferty w kwocie brutto. Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

usługi finansowania, projektowania, wykonania robót budowlanych oraz utrzymania i zarządzania linią 

oświetlenia. Na Partnerze Prywatnym ciąży  ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wysokości łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w Ofercie. 

12.2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, udostępnionym po 
zakończeniu dialogu konkurencyjnego oraz przekazanym wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

12.3. Na łączną cenę brutto oferty składa się: 

12.3.1. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny brutto; 

12.3.2. Koszty Finansowania brutto; 

12.3.3. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania brutto; 

Cena oferty = Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny brutto + Koszty Finansowania brutto + Wynagrodzenie za Etapu 

Utrzymania i Zarządzania brutto. 

 

12.4. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny należy podać jako cenę ryczałtową brutto.  

Cena ta powinna być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Umowa). 

12.5. Opłatę z tytułu rozłożenia w czasie płatności Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny brutto (Koszty Finansowania) 

należy podać jako cenę za wykonanie obowiązków Wykonawcy związanych z zapewnieniem Finansowania za 

okres od Dnia Zawarcia Umowy do Dnia Zakończenia Umowy. 

12.6. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania brutto należy podać jako cenę za wykonanie obowiązków określonych w 

Standardach Dostępności Oświetlenia. 

12.7. Cenę brutto wykonania Etapu Utrzymania należy podać jako cenę za wykonanie obowiązków określonych w 

załączniku nr 4  do istotnych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym obliczoną w 

następujący sposób: 

CEU = („1 MC” x 1200 PŚ) x 96 M 

CEU – cena brutto realizacji usługi technicznego utrzymania oświetlenia ulicznego po Przebudowie Oświetlenia 

przez cały Etap Utrzymania dla 1200 punktów świetlnych 

„1 MC” – ofertowa, ryczałtowa stawka miesięczna brutto usługi technicznego utrzymania jednego punktu 

świetlnego 

1200 PŚ – łączna liczba punktów świetlnych objętych utrzymaniem technicznym zgodnie z umową o PPP 

96  M – liczba miesięcy Etapu Utrzymania 

 

12.8. Zasady waloryzacji Wynagrodzenia za Etap Utrzymania oraz sposób kalkulacji Opłaty z tytułu rozłożenia w 

czasie płatności Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny brutto określa Umowa oraz formularz oferty. 

12.9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), niezależnie od wchodzących w jej skład elementów z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować VAT. 

12.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

12.11. Należy przyjąć następujące stawki podatku VAT: 

1. usługa projektowania – 23% VAT; 

2. usługa budowlana – 23% VAT; 
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3. usługa Utrzymania – 23% VAT; 

4. usługa finansowa (Koszty Finansowania) – zwolnione z VAT. 

 

ROZDZIAŁ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie ze wszystkich 

kryteriów.  

13.2 Kryteriami oceny ofert są : 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena  1 

2. Podział zadań i ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia 2 

RAZEM:  

 
13.3 Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

KRYTERIUM 1 - „CENA” - 90 % 

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający dokona oceny zaoferowanej przez Wykonawców łącznej ceny brutto 

realizacji Zamówienia określonego zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 12 SIWZ. 

Wykonawca winien łączną cenę brutto realizacji Zamówienia zamieścić we wskazanym polu w formularzu ofertowym 

oraz dokonać szczegółowej kalkulacji cenowej w załączniku formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej łącznej cenie brutto uzyska … punktów przy założeniu że 1% = 1 pkt. 

Metodologia punktacji: 

X1 = R * (Cn/Cb) 

gdzie: 

X1– wartość punktowa 

R – ranga = 90 

Cn– najniższa cena ofertowa 

Cb– cena badanej oferty 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

KRYTERIUM 2 -„PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA” – 10 % 

W ramach kryterium „Podział zadań i ryzyk, związanych z realizacją przedsięwzięcia” Zamawiający dokona oceny 

zaoferowanych przez Wykonawców Gwarantowanych Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia 

drogowego po Przebudowie Oświetlenia w skali Roku Rozliczeniowego, wyrażonych w kWh. 

Oferta z najwyższymi Gwarantowanymi Oszczędnościami uzyska 10 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

Wykonawca w ofercie określi Gwarantowaną Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia drogowego po 
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Przebudowie Oświetlenia w skali Roku Rozliczeniowego, obliczoną w oparciu o Metodologię Obliczania Oszczędności 

stanowiącą Załącznik nr 5 do istotnych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Jako model bazowy stanowiący punkt wyjściowy do obliczenia Gwarantowanych Oszczędności należy przyjąć: 

1. Aktualne, nominalne, roczne zużycie energii elektrycznej oświetlenia drogowego wynosi 436,181 MWh 

2. Łączny roczny czas pracy oświetlenia ulicznego przed Przebudową Oświetlenia wynosi ok. 4024 h. 

3. Aktualna, zainstalowana moc opraw oświetleniowych podlegających wymianie przed modernizacją, przyjęta na 

podstawie Audytu jako 108,395  [kW], 

Jako model docelowy po Przebudowie Oświetlenia do obliczenia Gwarantowanych Oszczędności należy przyjąć: 

1. Zakres rzeczowy Przebudowy Oświetlenia określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Łączny roczny czas pracy oświetlenia ulicznego wynoszący 4024 h. 

Wykonawca określi w ofercie Gwarantowane Oszczędności w   sposób określony w Załączniku nr  

OEn = 436,181 MWh-Wz 
gdzie:  

Wz - roczny wolumen energii (mierzony MWh), uzyskany z równania, które jest iloczynem mocy zainstalowanej ( Pim) 
rocznego czasu eksploatacji (Te) wynoszącego 4024 godzin oraz wskaźnika średnioważonego czynnika zmiennego 
profilu mocy opraw wynoszącego 0,7. 
 
Równanie ma postać:                    Wz = 0,7*Pim X Te 

 

Tak obliczony wolumen Wz należy podstawić do wzoru gwarantowanych oszczędności przedstawionego powyżej. 
 

Metodologia punktacji: 

X2 = R * OEn/OEo 

gdzie: 

X2 – wartość punktowa 

R – ranga = 10 

OEn – oszczędności oferty badanej 

OEo – najwyższe zagwarantowane oszczędności 

 

13.4 Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

SO = X1 + X2    

Gdzie: 

SO – łączna suma punktów oferty 

X1- liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w ramach Kryterium 1 „Cena”  

X2- liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w ramach Kryterium 2 „Podział zadań i ryzyk związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia” 

13.5 Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

13.6 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  
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13.7 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści 

ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian 

w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 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, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;  

14.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

14.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

14.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w  

art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, również na stronie internetowej w BIP.   

14.3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 

Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze ofert przed upływem terminu związania ofertą, 

a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

14.4. Zamawiający  po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub 

innych warunków zawartych w ofercie negocjować z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie będzie to skutkowało zmianami istotnych elementów 

oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie będzie prowadziło do 

zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji Wykonawców. 

14.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

14.6. Jeżeli jako najkorzystniejsza została wybrana, oferta Wykonawców, występujących wspólnie, Zamawiający żąda 

przed zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

14.7. Przed zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

przedłożenia danych niezbędnych do uzupełnienia umowy, o ile Wykonawca nie poda niniejszych danych wraz 

z ofertą. 

14.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i 

terminie zawarcia umowy. 
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ROZDZIAŁ 15. PODWYKONAWCY 

15.1.  Zamawiający zażąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz żąda wskazania nazw tych podwykonawców w przypadku, gdy 

są to podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 

15.2. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostaną 

wskazane w istotnych postanowieniach umowy. 

15.3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi 

na wartość lub przedmiot umowy, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu zostaną 

wskazane w istotnych postanowieniach umowy.  

 

ROZDZIAŁ 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Istotne Postanowienia Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z załącznikami, stanowiące Załącznik nr 2 do 
SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały  wskazane w Istotnych Postanowieniach 

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zmówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Gmina Miedźno z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 

Miedźno,  

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Marcin Pilch, e-mail: marcin.pilch@aviso.pl 

tel.: 600 379 700; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE 

GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-

PRYWATNEGO”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 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 ustawy Pzp;   

mailto:marcin.pilch@aviso.pl


 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO  NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
PN. „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W FORMULE 

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” 

 

 
   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty z załącznikami 

2. Istotne Postanowienia Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z załącznikami 

3. Program Funkcjonalno – Użytkowy 
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