Ogłoszenie nr 587733-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.
Urząd Miejski w Kowarach: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów
oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. 1-go
Maja , 58530 Kowary, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 718-24-16, e-mail
burmistrz@kowary.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.kowary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.kowary.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.kowary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz
dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z
zapewnieniem finansowania
Numer referencyjny: GK.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa
nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem
finansowania. 1. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: I. Wymiana istniejących opraw oświetlenia
ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1113 szt. na terenie Miasta Kowary, w tym 297
opraw ozdobnych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ pn. „Wytyczne dla opraw
oświetleniowych LED”. Dla opraw ozdobnych Zamawiający przewiduje możliwość wymiany
źródła światła wraz z układem zasilającym, bez wymiany obudowy i klosza oprawy tylko w
przypadkach, w których obecne oprawy spełniają wymogi Dyrektywy „Dark Sky”. Wykonawca w
takim przypadku będzie zobowiązany udzielić gwarancji na całą oprawę. Obecne łączne zużycie
energii elektrycznej przez 1113 opraw to 421 622 kWh. Wykonawca jest zobowiązany dostosować
istniejący wysięgnik do zakładanej, nowej oprawy LED. Zamawiający zakłada, że wymianie
podlegać będzie ilość 209 wysięgników i należy to wkalkulować w cenę zadania. Wykonawca
odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizację a także
montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do
prac opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy
dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów
(spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub
równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. II.
Dobudowa oświetlenia na terenie Miasta Kowary (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa,
oprawa LED), w tym: II.1. łącznie 90 nowych punktów świetlnych na 87 słupach, według
projektów budowlanych, zawartych w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 12a, oraz zgodnie z
załącznikiem nr 10 „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Zamawiający posiada
uzgodnienia z TAURON SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich
pozostałych niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również
uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca odpowiada również za ewentualny
demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację; II.2. łącznie 3428
metrów bieżących linii kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach, zgodnie z
PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 12b – lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych
liniach oraz załącznik nr 10 - Wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED), w systemie
„Zaprojektuj i Wybuduj”; Zamawiający nie posiada uzgodnień z TAURON SA w zakresie
dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie
Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. II.3. łącznie 20 sztuk

kompensatorów mocy biernej (ilość szacunkowa) zainstalowanych w szafkach SOU. Zamawiający
wymaga, aby przed przystąpieniem do montażu kompensatorów Wykonawca przedłożył projekt
ilościowo-wartościowy, wskazujący miejsca zainstalowania urządzeń, jak również miejsca, gdzie
instalacja urządzeń nie będzie miała uzasadnienia ekonomicznego (zbyt mała ilość punktów
objętych kompensacją). Ostateczną propozycję ilości urządzeń kompensacyjnych zatwierdzi
Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości
zamówienia. II.4. łącznie 68 słupów, zamiennych do istniejących słupów drewnianych oraz z
kratownicy, zgodnie z załącznikiem nr 12c i nr 11 „Inwentaryzacja Oświetlenia w Gminie Miejskiej
Kowary” oraz PFU II.5. łącznie około 30 instalacji wyprowadzającej zasilanie do opraw ozdobnych
we wskazanych przez Zamawiającego punktach. Zamawiający wymaga, aby wyprowadzenia
przewodów zasilających pozwoliły na podpięcie pod zasilanie opraw ozdób świątecznych i innych
okazjonalnych instalacji. Przewidywana wysokość punktu zasilania ozdób: 4, 5 m II.6. łącznie
około 30 uchwytów do mocowania na flag na słupach. Przewidywana wysokość mocowania
uchwytu 4 m. III. Ubezpieczenie na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji,
obejmujące zamontowane oprawy oświetleniowe oraz nowe słupy i wszystkie pozostałe elementy
zadania objętego niniejszym postępowaniem. Cena za w/w ubezpieczenie musi być ujęta w cenie
oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca razem z ofertą złożył promesę instytucji
ubezpieczeniowej potwierdzającą gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy płatnej
jednorazowo za okres 3 lat, bez regresu i zmiany stawki w tym okresie. Promesa powinna zawierać
informację o bazowej wartości procentowej ubezpieczenia w stosunku do wartości inwestycji.
Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: III.1. Zdarzenia i katastrofy naturalne: powódź,
huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, osunięcie lub zapadanie się ziemi, lawina,
napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pożar, mróz, dym, sadza, upadek drzewa lub
innych elementów naturalnych; III.2. Wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie oraz kradzież z
włamaniem, III.3. Katastrofa budowlana, upadek lub osunięcie się kominów, budynków, masztów,
dźwigów oraz innych elementów architektury i wytworów człowieka, III.4. Uderzenie pojazdu,
uderzenie fali dźwiękowej, III.5. Inne nienazwane ryzyka. IV. Dokumentacja powykonawcza w
geodezyjnym układzie odniesienia "1992", "2000/5" – format zapisu *.SHP zawierającą
szczegółową inwentaryzację nowobudowanego i istniejącego oświetlania, stacji zasilających oraz
linii drogowego oświetlenia. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi po zrealizowaniu zadania - na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z
zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru oraz harmonogramem płatności, zatwierdzonych
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zmawiającego. Sposób finansowania
zamówienia – cykliczne płatności w okresie 144 miesięcy od dnia odbioru prac. Płatność za
wykonanie zamówienia nastąpi w 144 równych ratach miesięcznych. W przypadku gdy
Wykonawca zlecił wykonanie części robót lub usług podwykonawcom – to zapłata wynagrodzenia
wykonawcy, uwarunkowana będzie od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo – w terminie 3 miesięcy od odbioru prac - do skrócenia okresu
spłaty z jednoczesnym zmniejszeniem wartości zamówienia na podstawie aneksu do umowy
stanowiącej integralną część SIWZ (załącznik nr 7 ). Wartość zmniejszenia kwoty zamówienia
zostanie uzgodniona za porozumieniem stron. Przedmiot zamówienia obejmuje również 1)
demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych w ilości 1263 szt oraz słupów oświetlenia
ulicznego w ilości 50 szt wraz z ich utylizacją 2) montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED
3) dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp., w tym
dokument z badania zgodności deklarowanych przez Wykonawcę wielkości strumienia opraw ze
stanem faktycznym – zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez Wykonawcę opraw.
Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zmianami),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr z 2014, poz. 883.) oraz
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 roku, poz.
1645). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 oraz 11 do niniejszej

Specyfikacji – Wytyczne dla opraw oświetleniowych oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Wszelkie uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane
(tymczasowe organizacje ruchu itp.) leżą po stronie wykonawcy. 3. W przypadku, kiedy w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi,
oznacza to, że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny
proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów, co najmniej na
takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej oraz będą nie gorsze pod
względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3)
parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawca musi wyraźnie wskazać w ofercie
rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji. Brak informacji, w zakresie
zastosowanych rozwiązań równoważnych zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia
zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie
tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, wymaganej przez zamawiającego. Zakres
czynności objętych wymogiem: Demontaż opraw oświetleniowych Montaż opraw oświetleniowych
Montaż słupów oraz przewodów zasilających, szafek i osprzętu elektrycznego. 5. Wykonawca
przekaże zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ustępie 4. W
odniesieniu do podwykonawców powyższe oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby te nie będą mogły wykonywać prac
związanych z realizacją przedmiotu umowy z winy wykonawcy. 6. W przypadku konieczności
zmiany - w czasie trwania wykonywania przedmiotu zamówienia – osób wykonujących czynności,
o których mowa w pkt. 4, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego
oświadczenia. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
przedmiotowej zmiany. 7. W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminów o których mowa
pkt. 5 i 6, zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną, o której mowa w Projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 8. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo w
każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące prace związane z realizacją
przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość
co do sposobu zatrudnienia personelu przez wykonawcę lub podwykonawcę, może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za niewywiązanie się z obowiązku
przedłożenia oświadczenia i oświadczenia o aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci
zamawiającemu kary, o których mowa w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9
45311200-2

31520000-7
66133000-1
66515000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje utworzenie 60 nowych punktów oświetleniowych w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 10 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 2.000 000
PLN. b) przedłoży dokument potwierdzający fakt dysponowania środkami pieniężnymi w
wysokości co najmniej 2.000.000 złotych (dwa miliony złotych). Spełnieniem tego warunku będzie
zaświadczenie instytucji finansowej o wysokości środków zgromadzonych na koncie, lub
gotowości do postawienia wymaganej wielkości środków do dyspozycji Wykonawcy w związku z
ewentualną realizacją zadania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1. ust 2 lit b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a)
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty
budowlane, każda o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto, z których każda polegała na
budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone, b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia: - co najmniej dwoma osobami (elektrykami) posiadającymi
uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w
zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. - co najmniej jedną osobą
(elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D, albo odpowiadające ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną
osobę uprawnień kat D i E. - co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W
przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki
opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych
aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm). Wykonawca spełni powyższy
warunek, jeżeli będzie posiadał lub dysponował osobą, która posiada wszystkie uprawnienia łącznie
lub kilkoma osobami oddzielnie posiadającymi wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. oświadczenia wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, d) dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 60.000, 00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi
30,00
redukcja zużycia energii elektrycznej 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany
osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub
zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, 2)
zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się
konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty, 3) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT
(zmiana może nastąpić o wartość zmiany podatku) 4) zmiany w trakcie wykonywania umowy z
powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia w celu
dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, 5) w zakresie zmiany podwykonawcy lub
rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu
realizacji umowy, 6) zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia: a)
zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez
zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć, b) zmiany

będące następstwem wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej
pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót, tj. intensywne opady atmosferyczne trwające
ciągle min. przez 7 dni o natężeniu powyżej 60l/m2 w ciągu doby, potwierdzone przez stację
meteorologiczną. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności, o których mowa w ppkt ab, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 7) zmiana sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku, b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, c) koniecznością
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań
technologicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań
zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego,
korzystne dla zamawiającego. W takim przypadku zmiana sposobu spełnienia świadczenia
umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań
zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów
jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu
zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do
umowy, 8) zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w
szczególności spowodowana zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w
przypadku wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana
może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki
podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT. 6.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

