Ogłoszenie nr 500046533-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.
Urząd Miejski w Kowarach: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów
oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587733-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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(jeżeli dotyczy):
GK.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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 ilościowowartościowy, 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.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45311200-2, 31520000-7, 66133000-1, 66515000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2488249.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: grzegorz.bartczak@cezpolska.pl
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie
Kod pocztowy: 00-697
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2815801.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2815801.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2815801.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

