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Ogłoszenie nr 561932-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.

Gmina Łomianki: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki - Etap I
w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy
Łomianki” nr 2015/18
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
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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: Gmina Łomianki, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.
Warszawska 115 , 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 888 98 01, , e-mail
umig@lomianki.pl, , faks 22 888 98 02.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi
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
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

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:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 pok. 1

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej
na terenie Gminy Łomianki - Etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury
oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki” nr 2015/18
Numer referencyjny: RZP.271.22.2020
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: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie
gminy Łomianki – I Etap w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie
gminy Łomianki” – zad. 2015/18, 3.2 Zakres zamówienia 1. Zakres zamówienia w szczególności
obejmuje wykonanie: 1) wymiany 98 szt. opraw oświetleniowych, wysięgników, zabezpieczeń,
przewodów zasilających oprawy, zacisków prądowych w ulicach: a. Warszawska od ul. Wiślanej do
Brukowej – oprawa LED 88W b. Majowa - oprawa LED 32W c. Krótka - oprawa LED 32W d. 22
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Września - oprawa LED 32W e. 9 Maja - oprawa LED 32W f. 3 Maja - oprawa LED 32W przewodów
linii oświetleniowej w ulicach: a. Warszawska od ul. Brukowej do ul. Lwowskiej b. Majowa od ul.
Kolejowej do stacji trafo c. Krótka d. 22 Września wyniesienie lub wymiany szaf oświetleniowych
wskazanych na załączniku, 2) wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem
LED z zasilaczem oraz złączem przystosowanym do komunikacji GPRS lub drogą radiową, 3) montaż
i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, 4) wykonanie pomiarów i badań, 5)
wykonanie aktualnej inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z: 1)
projektu 2) przedmiaru robót, 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) szkicu
poglądowego wskazującego lokalizację opraw oraz szaf oświetleniowych 3. Dokumentacja projektowa
opisuje modernizację całego systemu oświetleniowego gminy. Do realizacji należy przyjąć zakres
wskazany na załączonym szkicu poglądowym 3.3 Parametry opraw oświetleniowych:

Materiał

korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogólnodostępnej palety

Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.

pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się
surowego materiału

Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło

Stopień odporności klosza na

uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego
laboratorium

Szczelność komory optycznej IP66

Szczelność komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium

Oprawa

wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż
zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie:
od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu
montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy

Uchwyt montażowy spełnia wymogi

dotyczące wibracji ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego
laboratorium

Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz

malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby,

podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

Dostęp do komory

osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych zatrzasków. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem

Budowa oprawy

pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

Wymiana elementów układu

optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych

Oprawa wyposażona w system

regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze
elektrycznej

Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne

rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)

Oprawa wykonana w
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technologii LED z diodami wysokiej mocy ,bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości,

a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek

Oprawy muszą spełniać

wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR)

nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada moduł

przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 3 dedykowanym zarówno do
opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość
posiadania dodatkowych wejść dedykowanych do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub DALI.
Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł
przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu
urządzenia

Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej

Oprawa wykonana w I lub II

klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +45°C
NEMA 7 pin na górnej pokrywie z zaślepką IP66.
posiadać deklarację zgodności

Zakres

Oprawa wyposażona w gniazdo

Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz

Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka

badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny

Oprawa musi posiadać

aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych
przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność
świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny

Dostępność

plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych
oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
oświetleniowych: Szafy powinny spełniać następujące wymogi:

3.4 Parametry szaf
Zgodność z normami: PN-EN

60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN
60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez certyfikat zgodności
CE/certyfikat zgodności z normami.
znamionowe izolacji: 500 V;

Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;

Napięcie

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.;
szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

Prąd

Prąd znamionowy

Odporność na działanie łuku
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wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;

Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;

obwodów odpływowych: do 100A; Obudowa:

Prąd znamionowy ciągły

Obudowa, kieszeń kablowa, wykonana z niepalnego

poliestru (wzmocnionego włóknem szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na
uderzenia mechaniczne i wysoką temperaturę , promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,
Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elementów,
Część zasilająco-pomiarowa należąca do Zakładu Energetycznego winna być wydzielona w oddzielnej
komorze od części sterowniczo-odpływowej będącej własnością Urzędu Gminy.
obudowy: min IP 54,
mechaniczne: IK10,

Klasa ochronności: II,

Stopień szczelności

Stopień odporności obudowy na uderzenia

Konstrukcja zawiasów drzwiczek szafki umożliwiająca nieskomplikowany i

szybki demontaż i montaż bez użycia narzędzi,

Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu

winien być możliwy tylko po otwarciu drzwiczek,

Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim)

wykonane w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji,

Obudowa

powinna posiadać trwały opis zawierający nazwę znak firmowy producenta oraz na zewnętrznej
stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegawczą,

Obudowa

powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zapobiegającą kondensowaniu wewnątrz pary
wodnej,

Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma

mocowaniami, przystosowany do zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,
Część pomiarowa szafę należy wyposażyć we wkładkę systemu centralnego klucza – RE Legionowo
Każde drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny,

Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń,

fundament, daszek) powinny być wykonane z tego samego materiału,

Po wewnętrznej stronie

drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w formacie A4. Wyposażenie: Część
zasilająco-pomiarowa:

Zabezpieczenie główne przelicznikowe jako wyłącznik nadmiarowo-

prądowy wg. zał tabeli

Tablica licznikowa 3f,

pomocą Lgy, 16mm2

Tory prądowe wykonane połączeniem giętkim za

Podłączenie zasilania oraz odpływu poprzez listwy krosowe przystosowane do

przekroju przewodu 10-35mm2 Część sterowniczo-odpływowa:
sterowania wykonana jako B+C.

Ochrona przeciwprzepięciowa dla

Programowalny sterownik wraz z osprzętem realizujący zadania

systemu sterowania z modułem komunikacji Bluetooth zapewniający obsługę dla grup serwisowych
bez konieczności otwierania szafy
6A,

Zabezpieczenie sterownika – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B

Zabezpieczenie obwodów binarnych – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 6A,

Zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych – rozłącznik bezpiecznikowy,
umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy o charakterystyce „szybkiej”.

Przełącznik rodzaju

pracy (pozycje: A / 0 / R) 20A, umożliwiający w razie awarii sterownika przełączenie w tryb R
załączania przez fotokomórkę, lub 0 całkowite wyłączenie oświetlenia,
prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia

Stycznik trójbiegunowy o

Zabudowa aparatury na szynie montażowej DIN
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35mm,

Końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi,

Oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 10 mm2,
obwodów sterowania przewodem Lgy 1,5 mm2

Oprzewodowanie

Każdą szafkę wyposażyć standardowo w 3 pola

odpływowe i dodatkowo rezerwa miejsca obwodów obejściowych wyposażona w rozłącznik
bezpiecznikowy 3f o wartości wg. tabel i charakterystyce „szybkiej”. Uziemienie: Przewiduje się
uziemienie wszystkich szaf sterowniczych. Uziom należy wykonać jako prętowy UT 2x6 przewiduje
się uzyskanie oporności min 30Ώ Wykaz usług i robót na podstawie art. 29. pkt 3a ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp. Zakres Usługi/Roboty budowlane
wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1-5 roboty budowlane instalacyjne
elektryczne wymaga się 7-9 roboty budowlane instalacyjne elektryczne wymaga się 11-22 roboty
budowlane instalacyjne elektryczne wymaga się 3.5 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316100-6
45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(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: 2.6
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Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie
zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
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:

lub dniach: 110

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w
terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty nie dłuższym niż tj. 90 dni liczonych od daty zawarcia
umowy lub 100 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 110 dni liczonych od daty zawarcia
umowy.

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 określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie
dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie oświetlenia ulicznego o
wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z
tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą minimum
5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Eklektycznych
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na kontraktach obejmujących budowę/przebudowę/lub rozbudowę oświetlenia ulicznego,
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych do 1 kV, (lub równoważne
do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 5.2 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. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ 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. 5.4 Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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. 5.4.2 Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.4.3 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. 5.5 W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy,
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie
określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie
spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni
wymagany warunek.
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:
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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)

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:
6.3.2 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 Pzp. 6.3.3
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. 6.3.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
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zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa
dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ. 6.3.5 Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast
dokumentu o których mowa w pkt 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 6.3.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
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:
6.2.1.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie dwie
roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie oświetlenia ulicznego o
wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z
tych robót, 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. 6.2.1.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże 1 osobę posiadającą minimum 5
letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Eklektycznych na
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kontraktach obejmujących budowę/przebudowę/lub rozbudowę oświetlenia ulicznego, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych do 1 kV i należąca do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach), skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą
osobą.
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
6.4.1 W przypadku gdy zostały zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne - wykaz
produktów / materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów
oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt
posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca może zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej złożyć równoważne dokumenty wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.2 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 pkt 6.1.1 SIWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 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 pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na
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zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

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
8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9 500,00 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

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:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
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(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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Gwarancja

20,00

Termin wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
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:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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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:
Zmiany do umowy mogą być wprowadzone na podstawie przepisów określonych w art. 144 Pzp
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:
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Data: 2020-08-06, 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
> polski
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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