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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY O NAZWIE :

Dostawa opraw LED dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych
w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, 

Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76

nr sprawy:  ZP.271.2.2020.OZEC

Z A T W I E R D Z A M

Zamawiający

____________________



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
05-400 Otwock

     ul. Andriollego 64
      www.ozec.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i  nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartości  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach  wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III.  Zakres i opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących opraw LED oraz wskazanych żarówek LED:

Wykaz dostaw w tym następujące oprawy LED 
SP nr 2 Sp nr 6 Sp nr 12

Razem
szt. szt. szt.

Lampa sufitowa 18W 4000K IP20 11 7 47 65
Lampa sufitowa 24W 4000K IP20 35 40 98 173

Żarówka LED A60 E27 10W 18  56 74
High-Bay COMPACT D I 150W IP65 8  16 24
High-Bay COMPACT D I 100W IP65  10  10
Oprawa Hermetyczna 40W 4 34 32 70
Oprawa Hermetyczna 60W   15 15
Oprawa Hermetyczna 18W   2 2
Oprawa Hermetyczna 36W  7 65 72
SLIM PANEL LED 40W 30x120 NATYNK 37 12 293 342
SLIM PANEL LED 40W 60x60 NATYNK 135 128  263
SLIM PANEL LED 40W 60x60 NATYNK 88 139 301 528
Oprawa LED ośw. Awaryjnego i ewakuacyjnego 26 28 27 81

Oprawa typ 1 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight LED. Zastosowanie np. korytarze, klatki schodowe, szatnie, sale,
pomieszczenia techniczne.
Okrągła typu downlight LED do nabudowania na powierzchni, średnica min. 310mm, wysokość max. 55mm. Do
montażu ściennego lub sufitowego. Stopień szczelności IP20. Klosz mleczny, kąt rozsyłu światła 120°, obudowa
stal malowana proszkowo w kolorze białym. Chipy LED zabezpieczone przed kontaktem za pomocą soczewki.
Strumień  świetlny  całej  oprawy  min.  1260lm,  skuteczność  świetlna  min.  60lm/W,  barwa  światła  4000K,
wskaźnik oddawania barw >80,  Jednolitość barw <6SDMC. Zasilacz elektroniczny odrębny od płytki z LED z
możliwością wymiany bez użycia lutownicy. Temperatura pracy: -20°C  do +40°C. Czas zapłonu <0,5s.   Klasa
energetyczna A+

Oprawa typ 2 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight LED. Zastosowanie np. korytarze, klatki schodowe, szatnie, sale,
pomieszczenia techniczne.



Okrągła typu downlight LED do nabudowania na powierzchni, średnica min. 350mm, wysokość max. 55mm. Do
montażu ściennego lub sufitowego. Stopień szczelności IP20. Klosz poliwęglan opalizowany, kąt rozsyłu światła
120°,  obudowa stal  malowana proszkowo w kolorze białym. Chipy LED zabezpieczone przed kontaktem za
pomocą soczewki.  Strumień świetlny całej oprawy min. 1680lm. Skuteczność świetlna min. 70lm/W, barwa
światła 4000K, wskaźnik oddawania barw >80. Jednolitość barw <6SDMC. Zasilacz elektroniczny odrębny od
płytki z LED z możliwością wymiany bez użycia lutownicy. Temperatura pracy: -20°C  do +40°C. Czas zapłonu
<0,5s. Klasa energetyczna A+

Oprawa typ 3 
Oprawa  oświetlenia  ogólnego  do  wysokich  pomieszczeń  typu  high-bay  LED.  Zastosowanie  np.  sale
gimnastyczne, wysokie pomieszczenia różnego przeznaczenia.
Okrągła typu high-bay LED zwieszana. Do montażu sufitowego uchwytem lub na lince. Stopień szczelności IP65,
kąt rozsyłu światła 120°, obudowa odlew stopu aluminium malowany proszkowo w kolorze czarnym. Strumień
świetlny  min.  19500lm,   klosz  z  poliwęglanu  z  dyfuzorem  przeciw  olśnieniu,  klosz  z  poliwęglanu  z  max.
dopuszczalną redukcją światła 20%, moc max. 150W, barwa światła 4000K, wskaźnik oddawania barw >80.
Trwałość (L80B20) 50000h. Jednolitość barw <6SDMC. Temperatura pracy: -25°C  do +50°C. Czas zapłonu <0,5s.
Współczynnik mocy powyżej 0,9. Klasa energetyczna A+ 

Oprawa typ 4 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu hermetyk LED. Zastosowanie np. kuchnie, piwnice, korytarze, magazyny,
pomieszczenia techniczne.
Hermetyczna LED do nabudowania na powierzchni, długość 1210mm +/-10mm, szerokość 100mm +/-10mm,
wysokość 75mm +/-5mm. Do montażu sufitowego lub ściennego. Stopień szczelności IP65. Klosz poliwęglan
opalizowany z  kątem rozsyłu światła  120°,  obudowa poliwęglan w kolorze  szarym. Strumień świetlny min.
3600lm, min. Skuteczność świetlna całej oprawy 90lm/W, barwa światła 4000K, wskaźnik oddawania barw >80.
Trwałość (L80B20)  50000h. Jednolitość barw <6SDMC. Zasilacz elektroniczny z możliwością wymiany bez użycia
narzędzi.  Temperatura otoczenia: -20°C  do +50°C. Czas zapłonu <0,5s. Współczynnik mocy powyżej 0,9. Klasa
energetyczna A+

Oprawa typ 5 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu hermetyk LED. Zastosowanie np. kuchnie, piwnice, korytarze, magazyny,
pomieszczenia techniczne. 
Hermetyczna LED do nabudowania na powierzchni, długość 1510mm +/-10mm, szerokość 110mm +/-10mm,
wysokość  85mm +/-5mm.  Do montażu sufitowego lub ściennego.  Stopień  szczelności  IP65.  Klosz  mrożony
poliwęglan  z  kątem rozsyłu  światła  120°  ,  obudowa poliwęglan  w kolorze  szarym.  Strumień  świetlny  min.
7800lm, skuteczność świetlna całej oprawy min. 130lm/W, barwa światła 4000K, wskaźnik oddawania barw
>80. Trwałość (L80B20)  50000h. Jednolitość barw <6SDMC. Zasilacz elektroniczny z możliwością wymiany bez
użycia narzędzi.   Temperatura pracy: -20°C  do +50°C. Czas zapłonu <0,5s.   Współczynnik mocy 0,9. Klasa
energetyczna A+

Oprawa typ 6 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu hermetyk LED. Zastosowanie np. kuchnie, piwnice, korytarze, magazyny,
pomieszczenia techniczne.
Hermetyczna LED do nabudowania na powierzchni, długość 680mm +/-10mm , szerokość 60 +/-5mm, wysokość
35mm +/-5mm.  Do montażu sufitowego lub ściennego. Stopień szczelności IP65. Klosz opalizowany poliwęglan
z  kątem  rozsyłu  światła  120°,  obudowa  poliwęglan  w  kolorze  białym.  Strumień  świetlny  min.  1650lm,
skuteczność  świetlna  całej  oprawy  min.  90lm/W,  barwa  światła  4000K,  wskaźnik  oddawania  barw  >80.
Jednolitość barw <6SDMC. Temperatura pracy: -20°C  do +50°C. Czas zapłonu <0,5s. Współczynnik mocy 0,9.
Klasa energetyczna A+

Oprawa typ 7 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu hermetyk LED. Zastosowanie np. kuchnie, piwnice, korytarze, magazyny,
pomieszczenia techniczne.
Hermetyczna LED do nabudowania na powierzchni, długość 1210mm +/-10, szerokość 50mm +/-5, wysokość
49mm +/-5, Do montażu sufitowego lub ściennego, Stopień szczelności IP65, Klosz opalizowany poliwęglan z
kątem  rozsyłu  światła  120°,  obudowa  poliwęglan  w  kolorze  białym,  Strumień  świetlny  min.  3200lm,
skuteczność  świetlna  całej  oprawy  min.  105lm/W,  barwa  światła  4000K,  wskaźnik  oddawania  barw  >80.



Jednolitość barw <6SDMC. Temperatura pracy: -20°C  do +50°C. Czas zapłonu <0,5s. Współczynnik mocy 0,9.
Klasa energetyczna A+

Oprawa typ 8 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu panel LED. Zastosowanie np. korytarze, sale lekcyjne, sale konferencyjne,
pomieszczenia biurowe.
Panel  LED do montażu:  na powierzchni  lub wbudowania w sufit podwieszany,  długość 1195mm, szerokość
295mm, wysokość 10mm, waga 2,6kg, Do montażu sufitowego. Dodatkowa ramka umożliwiająca łatwy montaż
na powierzchni. Ramka aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały wyposażona w zestaw plastikowych
klipów do skręcenia narożników ramki, wysokość ramki 43mm +/-5mm. Oprawa o stopniu szczelności IP30.
Dyfuzor  mleczny  oraz  warstwa  załamująca  światło  PMMA,  kąt  rozsyłu  światła  120°,  obudowa  aluminium
malowane proszkowo w kolorze białym. Strumień świetlny min. 4200lm, skuteczność świetlna całej oprawy
105lm/W, barwa światła 4000K, wskaźnik oddawania barw >80. Trwałość (L80B20) min.  25000h. Jednolitość
barw  <6SDMC.  Temperatura  pracy  -10°C  do  +40°C.  Czas  zapłonu  <0,5s.  Zasilacz  elektroniczny  oprawy  z
możliwością  wymiany bez  użycia  narzędzi.   Zasilacz  certyfikowany  przez  niezależną jednostkę  certyfikującą
akredytowaną w Unii Europejskiej . Współczynnik mocy 0,9, Klasa energetyczna A+

Oprawa typ 9  
Oprawa oświetlenia ogólnego typu panel LED. Zastosowanie np. korytarze, sale lekcyjne, sale konferencyjne,
pomieszczenia biurowe. 
Panel LED do montażu: na powierzchni lub wbudowania w sufit podwieszany lub gips-karton, długość 595mm,
szerokość  595mm,  wysokość  10mm.  Waga  oprawy  2,5kg,  Do  montażu  sufitowego.  Dodatkowa  ramka
umożliwiająca  łatwy  montaż  na  powierzchni.  Ramka  aluminiowa  malowana  proszkowo  na  kolor  biały
wyposażona w zestaw plastikowych klipów do skręcenia narożników ramki, wysokość ramki 43mm +/-5mm.
Oprawa o stopniu szczelności IP30. Dyfuzor mleczny oraz warstwa załamująca światło z PMMA, kąt rozsyłu
światła 120°, obudowa aluminium malowane proszkowo w kolorze białym. Strumień świetlny min. 4400lm,
skuteczność  świetlna  całej  oprawy  min.  110lm/W  ,  barwa  światła  4000K,  wskaźnik  oddawania  barw  >80.
Trwałość (L80B20)  min.25000h. Jednolitość barw <6SDMC. Temperatura pracy -10°C do +40°C. Czas zapłonu
<0,5s. Zasilacz elektroniczny oprawy z możliwością wymiany bez użycia narzędzi.  Zasilacz certyfikowany przez
niezależną  jednostkę  certyfikującą  akredytowaną  w  Unii  Europejskiej  .  Współczynnik  mocy  0,9,  Klasa
energetyczna A+

Oprawa typ 10  
Oprawa oświetlenia ogólnego typu panel LED. Zastosowanie np. korytarze, sale lekcyjne, sale konferencyjne,
pomieszczenia biurowe. 
Panel LED do montażu na powierzchni , długość 595mm, szerokość 595mm, wysokość 44mm, waga 3,1kg, Do
montażu sufitowego, Stopień szczelności IP30. Dyfuzor mleczny oraz warstwa załamująca światło z PMMA, kąt
rozsyłu światła  120°,  obudowa aluminium malowane proszkowo w kolorze  białym. Strumień świetlny min.
4400lm,  skuteczność  świetlna  110lm/W,  barwa  światła  4000K,  wskaźnik  oddawania  barw  >80.  Trwałość
(L80B20)   min.25000h. Jednolitość  barw <6SDMC. Temperatura pracy -10°C do +40°C.  Czas  zapłonu <0,5s.
Zasilacz  elektroniczny  oprawy  z  możliwością  wymiany  bez  użycia  narzędzi.   Zasilacz  certyfikowany  przez
niezależną  jednostkę  certyfikującą  akredytowaną  w  Unii  Europejskiej  .  Współczynnik  mocy  0,9.  Klasa
energetyczna A+

Oprawa typ 11 
Oprawa oświetlenia ogólnego typu panel LED. Zastosowanie np. korytarze, sale lekcyjne, sale konferencyjne,
pomieszczenia biurowe.
Panel LED do nabudowania bezpośrednio na podłożu, długość 595mm, szerokość 595mm, wysokość 44mm,
waga  3,1kg,  Do  montażu  sufitowego.  Stopień  szczelności  IP30.  Dyfuzor  mleczny  oraz  warstwa  załamująca
światło  z  PMMA,  kąt  rozsyłu  światła  120°,  obudowa  aluminium  malowane  proszkowo  w  kolorze  białym.
Strumień  świetlny  min.  5200lm,  skuteczność  świetlna  min.  130lm/W,  barwa  światła  4000K,  wskaźnik
oddawania barw >80. Trwałość (L70B50) min. 25000h. Jednolitość barw <6SDMC. Temperatura pracy -10°C do
+40°C. Czas zapłonu <0,5s. Zasilacz elektroniczny oprawy z możliwością wymiany bez użycia narzędzi.  Zasilacz
certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną w Unii Europejskiej . Współczynnik mocy
0,9, Klasa energetyczna A+

Oprawa typ 12



Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED. Zastosowanie np. korytarze, wejścia, klatki schodowe.
Wymagane dane techniczne oprawy: Moc do 7W; Czas podtrzymania do 3 GODZ.; Strumień świetlny 152/254
LM; Stopień ochrony IP-65; Tryb pracy SIECIOWO-AWARYJNY; Napięcie 230V AC;  Zakres temperatury pracy
10°C ÷ 55°C; Test RĘCZNY; Materiał PMMA, POLIWĘGLAN; Certyfikaty CNBOP, CE, ATEST HIGIENICZNY; Montaż
SUFITOWY lub ŚCIENNY.

2. Oferowane  dostawy mają  być  zgodne  z  wskazanym opisem przedmiotu  zamówienia  jak  również  z
załączonymi projektami technicznymi  będącymi załącznikiem do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem pkt.
3.

3. Zamawiający  informuje,  że  tam,  gdzie  opisał  przedmiot  zamówienia  przez  wskazanie  znaków
towarowych, nazwy producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  Wykonawcę,  które  mogłoby
doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania  niektórych  Wykonawców  lub  produktów,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie
gorszych  właściwościach  i  jakości.  Tam,  gdzie  Zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji  technicznych,  o których mowa w art.  30  ust.  1  pkt  2 i  ust.  3  ustawy Pzp. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania  równoważne opisywanym, tym samym wskazuje się iż  odniesieniu  takiemu
towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 
Wszelkie  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  użyte  w niniejszej  dokumentacji  przetargowej
winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy
konkretnych  rozwiązań mających  zastosowanie  w dokumentacji  przetargowej.  Ewentualne  nazwy
(znaki   towarowe),   mają   charakter   przykładowy,   a  ich   wskazanie   ma  na   celu   określenie
oczekiwanego  standardu,   przy  czym  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert  równoważnych w
zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
Innymi słowy za wskazane powyżej rozwiązania „równoważne”, (zakres równoważności) Zamawiający
przyjmuje  materiały  o  parametrach  technicznych  takich  samych  lub  lepszych  w  porównaniu  z
parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru (opraw LED) na swój koszt.
b) Strony ustalają, że miejscem dostarczenia i przekazania opraw LED przez Wykonawcę będzie magazyn

Zamawiającego mieszczący się w  Otwocku przy ul. Andriollego 64 (siedziba Zamawiającego).
c) W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nabywanego przez Zamawiającego

towaru (opraw LED) do magazynu o którym mowa w pkt. b,  w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 – 12.00, w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż oferowanym przez Wykonawcę.

d) Zamawiający   zobowiązuje  się  do  oceny  przedmiotu  każdego  zamówienia,  w  sposób  zwyczajowo
przyjęty, w ciągu do 3 dni roboczych od daty jego przyjęcia.

e) Reklamacje  Zamawiającego  dotyczące braków ilościowych  lub  jakościowych  towarów,  Wykonawca
zobowiązuje  się  rozpatrzyć  w  terminie  do  3  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego.
Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

f) Dostawca  zobowiązuje  się  do wymiany wadliwego towaru lub  uzupełnienia  braków ilościowych w
terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

g)  Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca.



5.  Dokumenty  wymienione  w  ust.  2,   specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta
przetargowa  Wykonawcy  stanowią  integralną  część  umowy  i  przechowywane  są  w  siedzibie
Zamawiającego.

6. W przypadku zamiany opraw LED oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – projekt zamienny należy
uzgodnić z właściwym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności
projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 31524000-5
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

III a.  Wymagania dotyczące zatrudnienia

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- nie dotyczy

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany/dostarczony w terminie: 
do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

2. Zamawiający  może,  na każdym etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada wymaganych
zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
a) 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 innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

b) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie, będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.



d) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

e) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym  mowa  w  ust.  1,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. a)

3.1 Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w celu  wykazania  braku  istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału  w postępowaniu  zamieszcza informacje  o tych  podmiotach w oświadczeniu,  o
którym mowa w art. 25 ust. 1.

Va. Podstawy wykluczenia.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o  którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15 czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcę, 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 2;

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami lub  zawarł  wiążące porozumienie  w sprawie  spłaty  tych
należności;

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu lub kryteria  selekcji,  lub który zataił  te  informacje lub nie  jest  w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8. wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o udzielenie  zamówienia  lub  którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej



umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;

10. wykonawcę  będącego  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o
zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437);

11. wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz  ubiegania  się  o
zamówienia publiczne;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o udzielenie
zamówienia.

Vb. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt. V ust. 1:  

 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  
oceniona,  do złożenia w wyznaczonym  ,    nie krótszym niż  5 dni,  terminie aktualnych na dzień złożenia  
następujących oświadczeń lub dokumentów  :  

 potwierdzających, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego  
tj.   karty katalogowe oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające zastosowane typy opraw  
LED.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
rozdz.  VI.  1  niniejszej  SIWZ  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.
Oświadczenie  te  ma  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw
wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający  żąda  aby  wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1
niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.  86  ust.  5  ustawy  PZP,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku



przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.– załącznik nr4do SIWZ

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać zamawiający od wykonawcy  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

VII. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  mogą
przekazywać  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem  oferty,  umowy  oraz  oświadczeń  i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji  kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 05-400 Otwock ul. Andriollego 64

4. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę  drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@ozec.eu

5. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazane  w formie  elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,

w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później  niż  na  2dni  przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie treści  SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
swojej stronie internetowej.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

9. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych  odpowiedzi,  jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Władysław Dariusz

Łokietek tel. 690 030 406
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przepisy  ustawy  PZP  nie  pozwalają  na  jakikolwiek  inny  kontakt  -
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : nie dotyczy

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  na  czas  niezbędny  do  zawarcia  umowy,

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

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.



4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta  musi  zawierać  wskazane  przez  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  oraz  wypełniony
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i  czytelną
techniką  oraz  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  na  zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę  niewymienioną  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy,  należy  do  oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

Złożenie  większej  liczby  ofert  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych  przez  danego
Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz

z załącznikami  była  w  trwały  sposób  ze  sobą  połączona  (np.  zbindowana,  zszyta  uniemożliwiając  jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  w  siedzibie  Zamawiającego  i  oznakować  w następujący
sposób:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Oferta w postępowaniu na:
Dostawa opraw LED  dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych 

w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.
Ambasadorskiej 1,Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76

Nie otwierać przed :/należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/.
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

11. Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  8  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  PZP  oferty  składane
w postępowaniu  o zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z  2003  r.  Nr  153,  poz.  1503  z  późn.  zm.),  jeśli
Wykonawca  w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane  i  jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,  lub spięte
(zszyte)  oddzielnie od pozostałych,  jawnych elementów oferty.  Brak jednoznacznego wskazania,  które
informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.



13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  Wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo
zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Przedmiotowe  zastrzeżenie  zamawiający  uzna  za
skuteczne wyłącznie w sytuacji  kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,  jednocześnie wykaże,iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty  pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana  oferta  tj.  w kopercie  odpowiednio  oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone
„ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania  poprzez
złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych  zasad  jak  wprowadzanie  zmian  i  poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności  po  potwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17. Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na  potwierdzenie  spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów  w SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z  Zamawiającym  przed  terminem  składania  ofert  w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  przy  ul.  Andriollego  64  w Otwocku,  kod  05-400,
do dnia 10.08.2020 r.,  do godziny  1000 i  zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X
SIWZ. 

1a. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz.
1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta  złożona  po  terminie  wskazanym w rozdz.  XI.  1  niniejszej  SIWZ zostanie  zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 10.08.2020 r., o godzinie 1030.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ozec.eu informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania/dostawy zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.



1. Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  Formularzu  ofertowym
sporządzonym  wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  ceny  ofertowej  brutto  za  realizację
przedmiotu zamówienia.

2. Łączna  cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  W takim przypadku  Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w  kryteriach:

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C
b) „Okres gwarancji” – G
c) „Termin dostawy” – D

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga
[%]

Liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena
ofertowa brutto 60% 60

                                           Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 60 pkt

                                             Cena badanej oferty

Okres
gwarancji 25% 25

         Oceniany okres gwarancji oferty wyrażony w miesiącach
G  = -------------------------------------------------------------------------------- x 25 pkt
         Najdłuższy okres gwarancji oferty wyrażony w miesiącach
           (spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu)

Należy wskazać: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy.

Termin
dostawy

15% 15

            Termin najszybszej dostawy oferty wyrażony w dniach

D = ----------------------------------------------------------------------------    x 15 pkt
              Termin dostawy badanej oferty wyrażony w dniach

Maksymalnie można zaoferować 30 dni. Minimalnie 1 dzień.
Termin wyrażony jest w dniach kalendarzowych i liczony jest od dnia 
zawarcia umowy.



RAZEM 100% 100

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:

L = C + G + D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”,

4. Ocena  punktowa  w  kryterium  „Łączna  cena  ofertowa  brutto”  dokonana  zostanie  na
podstawie  łącznej  ceny  ofertowej  brutto wskazanej  przez  Wykonawcę  w ofercie  i  przeliczona według
wzoru opisanego w tabeli powyżej.

5. Ocena  punktowa  w  kryterium  „Okres  gwarancji”  dokonana  zostanie  na  podstawie
wskazanego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  oferowanego  okres  udzielanej  gwarancji  (wyrażonego  w
miesiącach) i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

6. Ocena  punktowa  w  kryterium  „Termin  dostawy”  dokonana  zostanie  na  podstawie
wskazanego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  oferowanego  terminu  dostawy  (wyrażonego  w  dniach
kalendarzowych) i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

7. Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

8. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie
wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  PZP,  oraz  w  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

XIV. Informacje o  formalnościach,  jakie powinny być  dopełnione po wyborze  oferty w celu  zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą  dokumenty
potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

2. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy  regulującej
współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia,  gwarancji  i rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się  od

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



1. Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w wysokości – nie dotyczy.

XVI. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Każdemu  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki  ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. 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 Prezes Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z

o.o., z siedzibą przy ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 25 57

 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pan Elżbieta Sinnicka tel. (0 22) 779 25 57

adres e-mail, sekretariat@ozec.eu

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

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



 posiada Pani/Pan:

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

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

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

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

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

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

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

______________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

TELEFON :                                            
CEIDG / KRS /NIP
EMAIL :                                            

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa opraw LED  dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych 
w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.

Ambasadorskiej 1,Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.

oświadczam/y, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz

jej modyfikacji,
4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy, 
5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z  ceną

za realizację przedmiotu zamówienia:



1)

Model/Marka Oprawa Led
Sp nr 2 Sp nr 6 Sp nr 12

Razem
Cena

jednostkow
a brutto

Cena całkowita
bruttoszt. szt. szt.

 Lampa sufitowa 18W 
4000K IP20 11 7 47 65   

 Lampa sufitowa 24W 
4000K IP20 35 40 98 173   

 Żarówka LED A60 E27
10W

18  56 74   

 High-Bay COMPACT 
D I 150W IP65 8  16 24   

 High-Bay COMPACT 
D I 100W IP65  10  10   

 Oprawa Hermetyczna 
40W 4 34 32 70   

 Oprawa Hermetyczna 
60W   15 15   

 Oprawa Hermetyczna 
18W   2 2   

 Oprawa Hermetyczna 
36W  7 65 72   

 SLIM PANEL LED 
40W 30x120 NATYNK 37 12 293 342   

 SLIM PANEL LED 
40W 60x60 NATYNK 135 128  263   

 SLIM PANEL LED 
40W 60x60 NATYNK 88 139 301 528   

 
Oprawa LED ośw. 
Awaryjnego i 
ewakuacyjnego

26 28 27 81  
 

Cena całkowita brutto oferty
 

2)

Oferuję udzielenie następującego terminu gwarancji na
przedmiot zamówienia*

Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu
zamówienia w następującym terminie** 

…………………………  miesięcy
….………… dni kalendarzowych

* minimalnie 36 a maksymalnie 60 

** minimalnie 1 a maksymalnie 30 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
7) w przypadku uznania naszej  oferty  za najkorzystniejszą,  umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego

zamówienia,



9) Podwykonawcom  zamierzam  powierzyć  poniższe  części  zamówienia  (należy  również  podać  firmy
podwykonawców)

a) .....................................................................................
b) …………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………

10) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:

a) ........................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................

d) ........................................................................................................................................

e) ........................................................................................................................................

11) oferta została złożona na............... ponumerowanych i podpisanych stronach.

12) wykonawca  jest  małym  lub  średnim  przedsiębiorstwem  -  _______(wskazać  TAK/NIE)  (Te  informacje  są
wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
osób  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  EUR.  Małe  przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10  milionów  EUR.  Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani  małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)).

13) Oświadczam,  że  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub  pośrednio  pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).)

.................................., dnia ....................                                    ......................................................
(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 2

Zamawiający :
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57
Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Dostawa opraw LED  dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych 
w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.

Ambasadorskiej 1,Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V ust. 1 pkt. 2)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego  w  pkt.  V  ust.  1  pkt.  2)  SIWZ,  polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...



……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...w

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 3

Zamawiający :
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dostawa opraw LED  dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych 
w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.

Ambasadorskiej 1,Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….

ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8



ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………

…  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA  KTÓREGO  ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający :
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57

Wykonawca:
…………………………………………………………

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………

………………………………………………………..

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23

Dostawa opraw LED  dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych 
w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.

Ambasadorskiej 1,Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                                 z
wymogami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 poz. 1020 z późn. zm.) oświadczam, że:

1) Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp.

2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami:

…………………………………………………
…………………………………………………



…………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

                 (podpis)



Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr ……../2020

zawarta w dniu …………….2020 r. pomiędzy Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w , 
05-400 Otwock przy ul. Andriollego 64, reprezentowanym przez  …………………………………., zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą/Dostawcą”.

w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zm. ) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  w  ramach  zadania  o  nazwie  „Dostawa  opraw  LED   dla  wymiany  oświetlenia

wewnętrznego  w  następujących  placówkach  oświatowych  w  Otwocku:  Szkoła  Podstawowa  nr  2  przy  ul.
Poniatowskiego  47/49,  Szkoła  Podstawowa  nr  6  przy  ul.  Ambasadorskiej  1,  Szkoła  Podstawowa  nr  12  przy  ul.
Andriollego 76”, przez Wykonawcę następujących opraw LED:

Typ/Model Oprawa LED 
SP nr

2
Sp nr

6
Sp nr

12 Raze
m

Cena
jednostkowa

brutto

Cena całkowita
brutto

szt. szt. szt.

 Lampa sufitowa 18W 4000K IP20 11 7 47 65   

 Lampa sufitowa 24W 4000K IP20 35 40 98 173   

 Żarówka LED A60 E27 10W 18  56 74   

 High-Bay COMPACT D I 150W IP65 8  16 24   

 High-Bay COMPACT D I 100W IP65  10  10   

 Oprawa Hermetyczna 40W 4 34 32 70   

 Oprawa Hermetyczna 60W   15 15   

 Oprawa Hermetyczna 18W   2 2   

 Oprawa Hermetyczna 36W  7 65 72   

 SLIM PANEL LED 40W 30x120 
NATYNK

37 12 293 342  
 

 SLIM PANEL LED 40W 60x60 
NATYNK

135 128  263  
 

 SLIM PANEL LED 40W 60x60 
NATYNK

88 139 301 528  
 

 Oprawa LED ośw. Awaryjnego i 
ewakuacyjnego

26 28 27 81  
 

2. Wykonawca  zobowiązany jest  do dostarczania  towarów fabrycznie  nowych,  spełniających wszelkie  normy  i  atesty
dopuszczające je na rynek krajowy.

§ 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  jednorazowej  dostawy  całości  zamówienia/towaru  w  terminie:  .....................  dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§ 3
1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………………………zł  (słownie: ………………………. złotych brutto).
2. Zamawiający   może  ograniczyć  całkowitą  wartość  zamówień  określoną  w  ust.  1  do  kwoty  posiadanych  środków

finansowych  lub  rzeczywistych  potrzeb  opraw,  bez  prawa  Wykonawcy  do  dochodzenia  roszczeń  z  tym  faktem
związanych.

§ 4
1. Rozliczenie zamówienia będącego przedmiotem umowy nastąpi  w oparciu o ceny jednostkowe, przedstawione w § 1 

ust. 1.
2. Wykonawca udziela gwarancji  dobrej jakości obejmującej przedmiot zamówienia tj. w zakresie dostarczanych

wyrobów,  na  okres  ……  miesięcy.  W  tym  okresie  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  wykonania
ewentualnych napraw/wymian wad lub usterek powstałych w wyniku wad materiałowych. 



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
4. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres - o którym mowa w ust. 2.  Okres 

rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
5. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania 

zgłoszenia.
§ 5

2. Strony ustalają,  że miejscem dostarczenia i  przekazania towaru przez Wykonawcę będzie magazyn Zamawiającego
mieszczący się w Otwocku przy ul. Andriollego 64

3. W  ramach  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  nabywanego  przez  Zamawiającego  towaru  do
magazynu o którym mowa w ust. 2,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00, w uzgodnionym
terminie o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 6
1. Zamawiający  zobowiązuje się do oceny przedmiotu każdego zamówienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 3 dni

od daty jego przyjęcia.
2. Reklamacje Zamawiającego dotyczące braków ilościowych lub jakościowych towarów, Wykonawca zobowiązuje się

rozpatrzyć  w  terminie  3  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego.  Niedotrzymanie  tego  terminu  jest
jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

3. Dostawca  zobowiązuje  się  do  wymiany wadliwego towaru  lub uzupełnienia  braków  ilościowych w terminie  3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji.

4. Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca.
5. Wydanie towaru następować będzie na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.

§ 7
1. Zamawiający dokona zapłaty, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zmawiającego prawidłowo

wystawionej przez Wykonawcę faktury za dostarczony towar.
2. Warunkiem  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  jest  potwierdzenie  i  przyjęcie  przez  Zamawiającego   ilości  i

asortymentu będącego przedmiotem umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją

umowy  jest  numerem  podanym  do  Urzędu  Skarbowego  i  jest  właściwym  dla  dokonania  rozliczeń  na  zasadach
podzielonej płatności (splitpayment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)”.

5. Faktury należy wystawiać na nabywcę: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
05-400 Otwock ul. Andriollego 64 , NIP 5321779107 ;  

§ 8
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia towaru,  o którym mowa w § 2 ust. 1 lub w

przypadku  o którym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 3 % wartości
umowy o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust.1 w razie
odstąpienia przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  bez  wypowiedzenia,  

w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wywiązuje  się  z  obowiązków  wynikających  z  umowy,  
a w szczególności gdy opóźnia się z dostarczeniem zamówionego towaru powyżej 5 dni roboczych, bądź dostarcza
towar złej jakości w terminie  14 dni od zaistnienia powyższej okoliczności.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wstrzymuje wszelkie
płatności z tytułu umowy.

3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu
wykonania części umowy.

§ 10
1. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  

na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z
okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  zmiany  te  są  korzystne  dla
Zamawiającego.

2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. 



§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej, a w przypadku braku zgody

będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

     ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA

…………………................                                                     …………………………………
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