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Ogłoszenie nr 643413-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Gmina Świdnica: Budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Bystrzyca Górna, Jagodnik,
Krzyżowa, Miłochów, Słotwina - Os. Nad Potokiem, Wieruszów, Witoszów Dolny
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
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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 Świdnica, krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul.
Głowackiego 4 , 58100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail
przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gmina.swidnica.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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2018

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:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, parter, punkt informacyjny

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia w miejscowościach
Bojanice, Bystrzyca Górna, Jagodnik, Krzyżowa, Miłochów, Słotwina - Os. Nad Potokiem,
Wieruszów, Witoszów Dolny
Numer referencyjny: ZP.271.27.2018
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2 (Zamawiajacy dopuszcza podpisanie umowy z jednym wykonawcą na wszystkie części zamówienia,
tj. 2)

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice,
Bystrzyca Górna, Jagodnik, Krzyżowa, Miłochów, Słotwina - Os. Nad Potokiem, Wieruszów,
Witoszów Dolny w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie". Niniejsze zamówienie
podzielone jest na 2 (dwa) zadania. 2. W ramach zadania nr 1 (część nr 1) wykonane zostanie
oświetlenie w miejscowościach Bojanice, Bystrzyca Górna - Os. Sowie, Krzyżowa, Wieruszów. 3. W
ramach zadania nr 2 (część nr 2) wykonane zostanie oświetlenie w miejscowościach Jagodnik,
Miłochów, Słotwina - Os. Nad Potokiem, Witoszów Dolny. 4. W ramach zamówienia wykonane
zostaną następujące roboty budowlane: 1) roboty ziemne, 2) ustawianie słupów oświetlenia
drogowego, 3) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, 4) układanie rur ochronnych, 5)
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wykonanie linii napowietrznej i kablowej, 6) montaż przewodów uziemiających, 7) montaż skrzynek
bezpiecznikowych i odgromników, 8) montaż szaf rozdzielczych oświetlenia ulicznego, 9)
sprawdzenia i pomiary, 10) uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni po robotach. 5. W
ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Krzyżowa należy wykonać i
wycenić odcinek od punktu oświetleniowego PO-6 do słupa X-4/6 włącznie. W ramach robót
budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Słotwina - Os. Nad Potokiem należy
wykonać i wycenić odcinek od istniejącej szafy oświetleniowej SO do PO-11. W ramach robót
budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Bystrzyca Górna należy wykonać i
wycenić punkty oświetleniowe oznaczone jako PO11, PO14, PO19, , PO23, PO24, PO26, PO27,
PO28, PO29, PO31, PO33, PO34, PO36. Dla pozostałych miejscowości należy wykonać i wycenić
pełen zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. 7. Zamawiający wymaga, aby w 2018 roku, Wykonawca zrealizował i zafakturował
roboty budowlane o minimalnej wartości: 1) dla zadania nr 1: 60.000,00 zł brutto, w tym w
miejscowościach Bojanice min. 10.000,00 zł, Krzyżowa min. 5.000,00 zł, Wieruszów min. 5.000,00 zł
2) dla zadania nr 2: 50.000,00 zł brutto, w tym w miejscowości Jagodnik min. 2.000,00 zł. z
jednoczesnym zastrzeżeniem zawartym w rozdz. III.8 SIWZ. 8. Maksymalna wartość płatności
częściowej w 2018 roku nie może przekroczyć: 1) dla zadania nr 1: 80.000,00 zł, 2) dla zadania nr 2:
75.000,00 zł. 9. Wyspecyfikowane w projektach materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów
technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych
marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji . 10. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia. 11. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników wykonujących
prace w zakresie: 45.31.61.10-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 12. W trakcie
realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.11 SIWZ czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na
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miejscu wykonywania świadczenia. 11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.11
SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
rozdz. III.11 SIWZ czynności zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 300 zł za każdą
niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.11 SIWZ czynności. 13. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający
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może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 14. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, na które
Wykonawca może złożyć ofertę. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19. Jeżeli w SIWZ nie wskazano inaczej należy
traktować, że zapisy dotyczą w pełnym zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112100-6
45314300-4
45311100-1

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: Nie
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:
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:
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Data zakończenia dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2.

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości min. 50.000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł. Powyższy warunek dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości minimum 80.000,00 zł brutto,
polegającą na budowie oświetlenia drogowego, obejmującego zakresem montaż nowych słupów,
opraw i przewodów zasilających lub roboty budowlane w okresie nie dłuższym niż 6 kolejnych
miesięcy o łącznej wartości minimum 80.000,00 zł brutto polegające na budowie oświetlenia
drogowego, obejmujące zakresem montaż nowych słupów, opraw i przewodów zasilających. dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
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równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jako równoważne
uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami
budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Powyższy warunek dotyczy zadania nr 1 i
zadania nr 2.
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: Nie
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 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) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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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. 2) zaświadczenia właściwego
naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym 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; 3)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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; 4) 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 (wzór zgodny z
załącznikiem nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min.
50.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2)
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 50.000,00 zł , 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-
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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. Wykaz winien potwierdzać, iż Wykonawca wykonał minimum 1 robotę budowlaną o
wartości minimum 80.000,00 zł brutto, polegającą na budowie oświetlenia drogowego,
obejmującego zakresem montaż nowych słupów, opraw i przewodów zasilających lub roboty
budowlane w okresie nie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy o łącznej wartości minimum
80.000,00 zł brutto polegające na budowie oświetlenia drogowego, obejmujące zakresem montaż
nowych słupów, opraw i przewodów zasilających, wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za 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. Wykaz należy sporządzić zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą
odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014,
poz. 1278) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ,
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
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ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wypełniony załącznik nr 1c do SIWZ
określający oferowane oprawy w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2, 3) oświadczenia wymienione
w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 4) dokument potwierdzający sposób reprezentacji
Wykonawcy (np. wypis z KRS, CEIDG, pełnomocnictwo, itp.) 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w części III.4 pkt. 1-3 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat lub 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,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2),
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.
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 3, 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 4 stosuje się. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 6. 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. 7. W
zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 8.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
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zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w części III.4 pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 9.
Powyższe wymogi dotyczą zadania nr 1 i zadania nr 2.

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
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 1) dla zadania nr 1 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych); 2) dla zadania nr 2 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach filia w
Świdnicy nr 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w
postępowaniu nr ZP.271.27.2018 na „Budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Bystrzyca
Górna, Jagodnik, Krzyżowa, Miłochów, Słotwina - Os. Nad Potokiem, Wieruszów, Witoszów
Dolny”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej
SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w
formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub
złożony osobiście w pokoju nr 208, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady
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zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa PZP.

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:
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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:
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:
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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

60,00

Gwarancja 40,00

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:

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:
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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
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:
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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:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie w następującym zakresie: 1) zmiany
terminu realizacji zadania w przypadku: a) konieczności zlecenia realizacji robót dodatkowych lub
zamiennych, b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w
opisie przedmiotu zamówienia, c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania
dokumentów, które te przepisy narzucają, d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały
uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, e)
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady
deszczu ( oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady
śniegu, zalegający śnieg itd., f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowane wykonanie robót, g) innych przyczyn
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością
prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren
robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami
mieszkańców z blokadą dróg. 2) zmian osobowych w przypadku: a) zmiany osób realizujących
zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) zmiany
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podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, c) zmiany
podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana
jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie
zawodowe lub potencjał techniczny lub osoby zdolne do wykonania zamówienia lub jest w sytuacji
ekonomicznej i finansowej, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się na zasoby
dotychczasowego podwykonawcy. d) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności do tyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 6) zmiany, niezależnie od
ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 7) łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 8) pozostałych zmian: a) w
każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia), b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości
stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego
zmianę wartości umownej z tego tytułu, c) zmiany minimalnej wartości robót budowlanych określonej
w §6 ust. 2 w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, d)
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zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji
zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. warunki atmosferyczne
uniemożliwiające realizację robót budowlanych, e) wprowadzenie robót dodatkowych, f) zmiana
wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych,
g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne
lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na
treść zawartej umowy i termin realizacji, h) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane
rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, i) zmiany przepisów powodujących
konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia. 3. W przypadku
konieczności wprowadzenia do umowy zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4 zastosowanie będą
miały następujące zasady: 1) roboty zostaną wycenione i wykonane przy użyciu tych samych
składników cenotwórczych jak w ofercie; 2) roboty muszą zostać potwierdzone protokołem
konieczności zawierającym zakres i szacunkową wartość określoną kosztorysem wstępnym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Roboty zostaną zlecone do realizacji dopiero po akceptacji
przez Zamawiającego i podpisaniu przez strony aneksu do umowy ustalającego zakres rzeczowy,
finansowy i termin realizacji, 3) w przypadku wystąpienia robót, dla których nie przewidziano w
ofercie składników cenotwórczych Wykonawca będzie stosował ceny materiałów, pracy sprzętu nie
wyższe niż średnie kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej,
publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa Dolnośląskiego, natomiast dla stawki
roboczogodziny „Rg”, kosztów pośrednich „Kp”, zysku „Z” oraz kosztów zakupu „Kz” będą
stosowane stawki dla danej branży zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
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: 2018-11-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

2018-11-02, 12:28

21 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dd751...

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

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

Część
nr:

1 Nazwa:

Budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Bystrzyca Górna - Os. Sowie,
Krzyżowa, Wieruszów

1) 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:1. W ramach
zadania nr 1 (część nr 1) wykonane zostanie oświetlenie w miejscowościach Bojanice, Bystrzyca Górna Os. Sowie, Krzyżowa, Wieruszów. 2. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty
budowlane: 1) roboty ziemne, 2) ustawianie słupów oświetlenia drogowego, 3) montaż wysięgników i
opraw oświetleniowych, 4) układanie rur ochronnych, 5) wykonanie linii napowietrznej i kablowej, 6)
montaż przewodów uziemiających, 7) montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników, 8) montaż
szaf rozdzielczych oświetlenia ulicznego, 9) sprawdzenia i pomiary, 10) uporządkowanie terenu i
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odtworzenie nawierzchni po robotach. 3. W ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w
miejscowości Krzyżowa należy wykonać i wycenić odcinek od punktu oświetleniowego PO-6 do słupa
X-4/6 włącznie. W ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Bystrzyca
Górna należy wykonać i wycenić punkty oświetleniowe oznaczone jako PO11, PO14, PO19, , PO23,
PO24, PO26, PO27, PO28, PO29, PO31, PO33, PO34, PO36. Dla pozostałych miejscowości należy
wykonać i wycenić pełen zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowią: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45112100-6, 45314300-4, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Budowa oświetlenia w miejscowościach Jagodnik, Miłochów, Słotwina - Os. Nad
Potokiem, Witoszów Dolny.

1) 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:1. W ramach
zadania nr 2 (część nr 2) wykonane zostanie oświetlenie w miejscowościach Jagodnik, Miłochów,

2018-11-02, 12:28

23 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dd751...

Słotwina - Os. Nad Potokiem, Witoszów Dolny. 2. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące
roboty budowlane: 1) roboty ziemne, 2) ustawianie słupów oświetlenia drogowego, 3) montaż
wysięgników i opraw oświetleniowych, 4) układanie rur ochronnych, 5) wykonanie linii napowietrznej i
kablowej, 6) montaż przewodów uziemiających, 7) montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników,
8) montaż szaf rozdzielczych oświetlenia ulicznego, 9) sprawdzenia i pomiary, 10) uporządkowanie
terenu i odtworzenie nawierzchni po robotach. 3. W ramach robót budowlanych projektu budowy
oświetlenia w miejscowości Słotwina - Os. Nad Potokiem należy wykonać i wycenić odcinek od
istniejącej szafy oświetleniowej SO do PO-11. Dla pozostałych miejscowości należy wykonać i wycenić
pełen zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45112100-6, 45314300-4, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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