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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Tel.: +48 746414408
E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl
Faks: +48 746414404
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu
Numer referencyjny: RZP/65/PN/32/2017/DR

II.1.2)

Główny kod CPV
31500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu realizowana
w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej
i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Pl. Na Rozdrożu oraz poprawie
systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.”
Przedmiot umowy obejmuje:
1. dostawę oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą przewodu i tabliczki bezpiecznikowej w ilości
1400 szt.;
2. dostawę 355 szt słupów oświetleniowych oraz wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ilości 777 szt.;
3. dostawę oraz wymianę wysięgników znajdujących się na elewacji budynków oraz na linii napowietrznej NN w
ilości 199 szt.;
4. dostawę oraz wymianę przewodów linii oświetlenia ulicznego podwieszonych pod linią sieci niskiego napięcia
ok. 5 km;
5. wykonanie badań i pomiarów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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25/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-104527
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 145-298850
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/07/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić:
— wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Załączone wyliczenia powinny potwierdzać
osiągniecie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego. Obliczenia
oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego
parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika–
wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki
muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu
Zamawiającego,
— karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw,
— dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.
Powinno być:
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
— wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń
musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu tj. identyczna geometria
dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika– wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju
nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry
dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu Zamawiającego,
— karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw oraz słupów,
— dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.
Numer sekcji: III.1.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt2 Ustawy:
1) karty katalogowe opraw oraz słupów jakie zostaną dostarczone i zabudowane,
2) Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić:
— wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Załączone wyliczenia powinny potwierdzać
osiągniecie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego. Obliczenia
oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego
parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika–
wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki
muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu
Zamawiającego,
— karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw,
— dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.
Powinno być:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt2 Ustawy:
1) karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw oraz słupów,
2) wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń
musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu tj. identyczna geometria
dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika– wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju
nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry
dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu Zamawiającego,
3) dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
doudziału
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Powinno być:
Data: 12/09/2017
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/11/2017
Powinno być:
Data: 10/11/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Powinno być:
Data: 12/09/2017
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Na podst. art. 11 c ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), Zamawiający dokonuje zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu 2017/S 145-298850
Dot. pkt II.2.4) Opis zamówienia
Warunki realizacji zamówienia wprowadza się pkt od 4 do 8 w brzmieniu:
3) Wykonawca wszystkie prace wykonywane na czynnych urządzeniach należących do Tauron Dystrybucja
S.A. może realizować wyłącznie na pisemne polecenie wykonania pracy, po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu przez służby Tauron Dystrybucja S.A.
4) w przypadkach, gdy nie będzie możliwości prowadzenia prac w technologii „PPN” Wykonawca
zobowiązany będzie zwrócić się do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o wyłączenia linii niskiego
napięcia.Wyłączenia takie będą możliwe tylko w przypadku, gdy pozwolą na to wskaźniki niezawodności
zasilania odbiorców. Wykonawca będzie musiał realizować prace w oparciu o zatwierdzony w Tauron
Dystrybucja S.A.Oddział w Wałbrzychu harmonogram, w ściśle określonych godzinach.
5) pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania ukończonego szkolenia oraz potwierdzenia
wykonywania prac w technologii „PPN”, oraz do posiadania lub uzyskania pozytywnej weryfikacji uprawnień w
Tauron Dystrybucja S.A. (wewnętrzny egzamin dopuszczający do pracy przy instalacjach elektroenergetycznych
należących do Tauron Dystrybucja S.A.)
6) istniejące przewody gołe należy wymieniać na przewód ASXSn 2x25 mm2 w miejscach gdzie obwód
oświetleniowy jest jednofazowy. W przypadkach gdy istnieją dwa lub trzy przewody fazowe należy stosować
przewód ASXSn 4x25 mm2 .
7) słupy stalowe oraz wszystkie oprawy z demontażu należące do Tauron Dystrybucja S.A., Wykonawca
zobowiązany jest przekazać do magazynu Tauron Dystrybucja S.A. za potwierdzeniem złożenia danych
materiałów. Słupy betonowe należące do Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca zagospodaruje we własnym
zakresie i przekaże dokument potwierdzający utylizację odpadów.
8) oprawy z demontażu należące do Gminy Wałbrzych – ZDKiUM w Wałbrzychu nadające się do ponownego
użycia, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do magazynu ZDKiUM w Wałbrzychu za potwierdzeniem
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złożenia materiałów. Pozostałe materiały nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca zagospodaruje we
własnym zakresie i przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację odpadów
Dot. pkt VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
wprowadza się poniżej wymienione zapisy:
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.716);

