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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 
dla zadania  

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w Pomorskim  Hurtowym Centrum Rolno-
Spożywczym  S.A w Gdańsku przy ul. Wodnika 50 
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Rozdział 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostawą i wymianą opraw oświetleniowych w 
Pomorskim  Hurtowym Centrum Rolno-Spożywczym  S.A w Gdańsku.  

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 

a) demontaż istniejących opraw wskazanych przez Zamawiającego, 

b) utylizacja zdemontowanych opraw po uzgodnieniach z Zamawiającym, 

c) montaż nowych opraw oświetleniowych , 

d) wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych, 

e) prace porządkowe. 

 

3. Zamawiający oczekuje przedłożenia przez oferentów proponowanych typów opraw oświetleniowych łącznie z 
kartami technicznymi proponowanych opraw.  

4. Zamawiający przewiduje dostawę i wymianę opraw z podziałem na obiekty i przeznaczenie: 

L.p. Obiekt Typ Oprawy Ilość sztuk 

1. Drogi i parkingi ( opraw na słupach 11m) Oprawa TYP 1 96 

2. Brawa wjazdowa – oświetlenie łuków Oprawa Typ 
4a 

78 

Oprawa Typ 
4b 

8 

3. Wiata kwiatowa – oświetlenie miejsc 
handlowych 

Oprawa Typ 5 66 

4. Hala kwiatowa 1A- oświetlenie 
zewnętrzne i oświetlenie korytarzy  

Oprawa  Typ 
3 

18 

Oprawa Typ 5 70 

5. Hala kwiatowa 1R- oświetlenie 
zewnętrzne i oświetlenie korytarzy 

Oprawa typ 2 20 

Oprawa typ 5 80 

6. Hala nr 2- oświetlenie zewnętrzne i 
oświetlenie korytarzy 

Oprawa typ 3 30 

Oprawa typ 5 60 

7. Hala nr 3- oświetlenie zewnętrzne  Oprawa typ 3 22 

 

5. Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne poszczególnych typów opraw: 

Oprawa typ 1  

• oprawa w technologii LED, 

• obudowa całkowity odlew aluminium gładka: bez wnęk i radiatorów zbierających zanieczyszczenia, 

•  moc oprawy max 74W, 

• strumień oprawy min 10200lm, 

• oprawa jednokomorowa, 

• uchwyt oprawy z możliwości regulacji kąta nachylenia (+/- 15st) 

• klosz szkło hartowane płaskie o IK 08, 

• stopień szczelności min IP66, 

• temp. barwowa max 4000K, 

• trwałość całej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy, 

• prąd sterowania diod max 700mA, 
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• klasa ochronności: II, 

• klasa fotobiologiczna RG0 potwierdzona raportem z badań, 

• parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+. 

 

Oprawa typ 2  

• oprawa w technologii LED, 

• obudowa całkowity odlew aluminium 
• moc oprawy max 98W 

• strumień oprawy min 12000lm 
• rozsył asymetryczny, 

• klosz szkło hartowane płaskie o IK 08 
• stopień szczelności min IP66 

• temp. barwowa max 4000K, 
• trwałość całej oprawy min L80B10 dla 75tys h pracy. 

• prąd sterowania diod max 700mA 

• klasa ochronności: I, 

• klasa fotobiologiczna max RG1 potwierdzona raportem z badań 

• parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC. 
 

Oprawa typ 3  

• oprawa w technologii LED, 
• obudowa całkowity odlew aluminium 

• moc oprawy max 164W 
• strumień oprawy min 21000lm 

• klosz szkło hartowane płaskie o IK 08 
• stopień szczelności min IP66 

• temp. barwowa max 4000K, 
• trwałość całej oprawy min L80B10 dla 75tys h pracy. 

• prąd sterowania diod max 700mA 
• klasa ochronności: I, 

• klasa fotobiologiczna max RG1 potwierdzona raportem z badań 
• parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC 

 

 

Oprawa typ 4a, 4b 

 

• oprawy w technologii LED 
• korpus PC, 

• stopień szczelności min IP65 
• temp. barwowa max 4000K, 

• trwałość całej oprawy min L80B20 dla 60tys h pracy, 

• klasa ochronności: I, 

• zakres temperatury otoczenia -20 do +40°C 
• wymiary opraw: 

• za 1×18W - 671×170×90mm (L×S×H) (+/- 10mm) 
• za 1×58W - 1581×170×95 (L×S×H) (+/- 10mm) 

• moc opraw i strumień: 
4a- moc maksymalna 11W, strumień minimalny z oprawy 1500lm 
4b- moc maksymalna 32W, strumień minimalny z oprawy 4100lm 

 
 

Oprawa typ 5 

• oprawa w technologii LED 
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• korpus PC, 
• stopień szczelności min IP66 

• temp. barwowa max 4000K, 
• skuteczność oprawy min 150lm/W, 

• trwałość całej oprawy min L80B20 dla 72tys h pracy, 

• klasa ochronności: II, 

• klosz szkło hartowane płaskie o IK 09 

• zakres temperatury otoczenia -20 do +40°C 

• deklaracja HACCP, 
• parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC. 

 
6. Zamawiający informuje iż wszelkie prace w zakresie wymiany opraw oświetlenia ulicznego należy prowadzić z 

podnośnika koszowego o minimalnej wysokości h=12m, natomiast wymiana oświetlenia wewnątrz hal z 
podnośnika nożycowego na napędzie elektrycznym o minimalnej wysokości h=10m.  

7. Koszt materiałów jak np. puszki łączeniowe, złączki elektroinstalacyjne, dławiki itp.  należy przewidzieć w ofercie.  

8. W celu potwierdzenia, że dostarczone przez Wykonawcę wyroby, urządzenia, materiały spełniają określone 
przepisami i są zgodne z wytycznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający wymaga w momencie ich dostarczenia 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie i zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych. Przedłożone 
materiały Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji powinny zawierać  zaświadczenia 
niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. 

9. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu uzyskania na własną odpowiedzialność i na swoje 
ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, 
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca zapewni, że przedmiot umowy wykonany będzie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami w tym zakresie, a w szczególności:  

1) z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1471),  

2) roboty rozbiórkowe będą prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.),  

3) odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy usuwać zgodnie z zapisami ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 150,284,322,568).  

11. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w; 

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1471), 

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), 

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z  

2019 r., poz. 155) 

12. Zamawiający wymaga aby zakres robót przewidzianych do realizacji starannie zaplanować, podział na etapy oraz 
przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania w formie harmonogramu rzeczowego tj. harmonogramu robót 
wraz z diagramem punktów krytycznych oraz krótkim opisem głównych działań pokazujących ich kolejność 
i czasookres.  

13. Roboty, które prowadzone będą w godzinach funkcjonowania Zamawiającego nie powinny zakłócać normalnego 
toku pracy podmiotów działających na Rynku. Prace uciążliwe powinny być wykonywane po godzinach pracy i w 
dni wolne od pracy. 

14. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje zaplecze niezbędne do przeprowadzenia prac,  

b) zabezpieczy strefę wymiany opraw przed dostępem osób niepożądanych,  

c) będzie utrzymywał w porządku i czystości wspólnie użytkowane dróg komunikacyjnych, 

d) na bieżąco będzie usuwał materiały rozbiórkowe, odpady i będzie je utylizował. 

e) ubezpieczy prowadzony zakres robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej,  
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f) uporządkuje teren po zakończeniu robót, 

g) dla zleconego zakresu robót wykona pomiary powykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych i natężenia 

oświetlenia, 

h) wykonana dokumentację powykonawczą. 

Koszty związane z realizacją ww. zadań obciążają Wykonawcę. 

 

15. Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, akceptowalny przez Zamawiającego na i 
roboty elektryczne i dostarczone materiały wynosi 5 lat. Na wbudowane materiały Wykonawca nie może udzielić 
gwarancji na czas krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta.  

Rozdział 2 

Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do dnia 4 

grudnia 2020 r.  

Rozdział 3 

Podwykonawcy 

1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania 

podwykonawcy jak za własne. 

Rozdział 4 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów 

dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

(załącznik nr 2 do SIWZ); 

Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 

− referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonane,  

− inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać referencji; 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadać za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ); 

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 3 do SIWZ), 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 250 000,00 zł.  
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Rozdział 7 

Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby 

uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się: 

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: mkierek@renk.pl 

2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.  

3. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z panem  Markiem Kierkiem, e-mail: 

mkierek@renk.pl  tel. 58 762-80-06 

. 

Rozdział 10 

Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

Rozdział 11 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Przygotowanie ofert 

1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), w formie elektronicznej w terminie do  

dnia 30.09.2020r. do godziny 15.00 na adres sekretariat@renk.pl w tytule maila wpisać ” Dostawa i wymiana 

opraw oświetleniowych -Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A w Gdańsku” 

Rozdział 13 

Wybór oferenta 

1. Spółka zastrzega sobie prawo  do dowolnego wyboru oferenta. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w na 

wymianę i dostawę opraw podanych w w/w zakresie na warunkach wynegocjowanych przez strony.   

 

Rozdział 14 

Obliczanie ceny  

1. Cena ofert powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które wynikają wprost z 

załączonego Opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z 

kompleksową realizacją zamówienia. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. 

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). 

Rozdział 15 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

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

1) cena netto -  60 %, 

mailto:mkierek@renk.pl
mailto:sekretariat@renk.pl
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2) okres gwarancji - 30%; 

3) termin realizacji – 10% 

 Opis sposobu oceniania oferty. 

Oferty oceniane będą w następujący sposób: 

Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia: 

K = 
C min  

x 60 pkt.   
C of  

gdzie: 

K     - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

C min - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert, 

C of - cena ocenianej oferty. 

 

 

Pof 

P = ---------------  x 30 pkt 

Pmax 

gdzie: 

P - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Pof - liczba punktów za ocenę okresu gwarancji w badanej ofercie; 

Pmax - maksymalna liczba punktów za ocenę okresu gwarancji spośród badanych ofert. 

 

 

Tof 

T = ---------------  x 10 pkt 

Tmax 

gdzie: 

T- współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Tof - liczba punktów za termin realizacji w badanej ofercie; 

Tmax - maksymalna liczba punktów za termin realizacji zadania spośród badanych ofert. 

 

 

 

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

L = K + P+T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

K – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

P – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.  

T- punkty uzyskane w kryterium „ termin realizacji”. 
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Maksymalny punktowany okres gwarancji to 8 lat na wykonane roboty. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji równego lub dłuższego niż 8 lat do wzoru zostanie podstawiona wartość 8 lat. 

 

 

Załączniki 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 3- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 

przez wskazane osoby. 

Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców, 

 

 


