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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338014-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
2017/S 164-338014
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 145-298850)
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.;
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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:
25/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 145-298850

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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.
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Numer sekcji: III.1.2
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 pkt
2 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 do
udziału
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 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716);
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:
10) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 - wzór);
13) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
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 (załącznik nr 3 - wzór),
9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8:
1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,
2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.1. ppkt 2 lit. a, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.3. 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. 9.1., 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. Przepis pkt. 9.2. stosuje się.
9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
10.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
8 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.2.
zdanie pierwsze stosuje się.
10.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Podmioty, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy, podwykonawca - wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9 SIWZ.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt
1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
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jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
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