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Sobolew: Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 
Numer ogłoszenia: 115452 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew , Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Sobolew. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 

remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 

Wymagania techniczne remontu oświetlenia ulicznego Gminy Sobolew. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie 

dokumentacji projektowej remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew (dalej Gmina) oraz wykonanie na 

podstawie tej dokumentacji remontu oświetlenia uwzględniającej zapisy niniejszej SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa remontu 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający jej uzgodnienie z właścicielem 

konstrukcji wsporczych, na których są zamontowane oprawy oświetleniowe. 4. Zestawienia inwentaryzacyjne zamawiającego 

(Załącznik nr 1a) należy zweryfikować i zaktualizować w terenie, a aktualną bazę danych przekazać zamawiającemu w 

formacie MS Excel (lub formacie z nim kompatybilnym) w celu uzgodnienia i weryfikacji. 5. Wykonawca zobowiązany będzie 

uzyskać w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem uzgodnienia dokumentacji projektowej remontu oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy. 6. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej remontu oświetlenia i w przypadku 

wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych oraz napotkania wszelkich wątpliwości należy dokonać roboczych 

uzgodnień z zamawiającym. Dodatkowo należy na roboczo dokonywać uzgodnień z zamawiającym w zakresie wykonywanych 

opracowań. 7. Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej remontu oświetlenia należy dostarczyć zamawiającemu na nośniku 

DVD oraz jeden w wersji papierowej. 8. Dokumentacja projektowa remontu oświetlenia: papierowa i elektroniczna powinn być 

identyczne pod względem merytorycznym. 9. Dokumentacja projektowa remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

powinna być zgodna z normą PN-EN 13201, w zakresie oświetlenia: ulic, dróg i ciągów pieszych, chodników oraz ścieżek 

rowerowych, zlokalizowanych po obu stronach ulicy. Należy wykazać jej zgodność poprzez wykonanie obliczeń 

fotometrycznych oświetlenia ulic objętych ww. dokumentacją. 10. Należy wykonać schematy ideowe oraz obliczenia poboru 
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mocy z istniejących i projektowanych szafek oświetleniowych. 11. Należy projektować z zastosowaniem rozwiązań 

technicznych, dotyczących w szczególności opraw, źródeł światła oraz sterowania tak, aby były zgodne z audytem oświetlenia 

drogowego, posiadanym przez Zamawiającego - stanowiącym Załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ. 12. Wykonana 

dokumentacja projektowa remontu oświetlenia musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz podlega nadzorowi. 13. 

Wykonawca po uzgodnieniu dokumentacji projektowej remontu oświetlenia może przystąpić do prac remontowych. 14. W 

skład dokumentacji przetargowej wchodzi: 14.1 Załącznik nr 1a Zestawienie inwentaryzacyjne zamawiającego (audyt 

oświetlenia ulicznego Gminy Sobolew - Inwentaryzacja) 14.2 Załącznik nr 1b Projekt fotometryczny - informacje zawarte w 

LED 2 i LED 3. 14.3 Załącznik nr 1c Miejsce prac remontowych - Wykaz ulic z podanymi ilościami, mocami, rodzajami 

aktualnie zainstalowanych lamp ulicznych i wysokościami słupów oraz odległościami miedzy nimi, na których są zamocowane. 

Wysięgniki, których stan opisany został jako dobry - przeznaczone są jedynie do malowania, wysięgniki, których stan 

oznaczony został jako bardzo zły złe - przeznaczone są do wymiany 15. Jeżeli dokumentacja lub inne dokumenty 

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych 

producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 

dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 

posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 

zamówienia, wskazując konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zaproponowanie produktów, materiałów, 

urządzeń równoważnych będzie podlegać ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie 

podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich 

nierównoważności.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.85.00-3, 45.31.61.10-9, 71.32.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
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obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 

uprawnień, warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 

UPZP (Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 UPZP). 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty 

budowlanej obejmującej wymianę lub wbudowanie, co najmniej 100 sztuk opraw oświetlenia ulicznego lub 

drogowego. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca ww. zakres robót wykonał w 

jednym zadaniu lub w odrębnych zadaniach (maksymalnie 3 zadania), przy czym w ramach, co najmniej jednego 

zadania wbudowano lub wymieniono min. 50 opraw. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w 

postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych 

przez Wykonawcę do oferty, określonych w Cz. X pkt 1 ppkt 1.2 niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum), spełniają ww. warunek udziału łącznie. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie warunek ten zostanie spełniony na podstawie 

złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 UPZP 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym, minimum: 1) projektantem, spełniającym minimalne wymagania 

określone poniżej: - legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymaganymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie 

tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w 

tej samej specjalności, - posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej specjalności 

od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania; 2) projektantem sprawdzającym rozwiązania 

projektowe, spełniającym minimalne wymagania określone poniżej: - legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze. zm.) lub 

Page 3 of 8

2015-05-15http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115452&rok=2015-05-15



innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, - posiada minimum 3 letnie doświadczenie 

zawodowe w projektowaniu w danej specjalności od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania; 3) 

kierownikiem budowy, spełniającym minimalne wymagania określone poniżej: - legitymuje się uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze. 

zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania, których w 

aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, - posiada minimum 3 letnie 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych. - Legitymuje się uprawniającymi do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących 

urządzeń, instalacji i sieci: a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu, co najmniej do 1KV; b) 

sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej w lit a), lit b) 

potwierdzonymi świadectwem kwalifikacyjnym D wymaganym przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.). 4) 2 osobami do 

wykonywania prac na stanowisku eksploatacji: legitymującymi się uprawniającymi do wykonywania pracy na 

stanowisku eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: a) urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne o napięciu, co najmniej do 1KV, jednocześnie posiadającymi dopuszczenie przez regionalnego 

operatora sieci elektroenergetycznej (PGE SA Rejon Mińsk Mazowiecki) do wykonywania prac w technologii prac 

pod napięciem dla urządzeń nN; b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; c) aparatura kontrolno-pomiarowa 

oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 

wyżej w lit a), lit b), potwierdzonymi świadectwem kwalifikacyjnym E wymaganym przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 

828 ze zm.). 5) 1 osobą do wykonywania prac na stanowisku dozoru: - legitymującą się uprawnieniami do 

wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: a) urządzenia, instalacje i 

sieci elektroenergetyczne o napięciu, co najmniej do 1KV; b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; c) aparatura 

kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i 

instalacji wymienionych wyżej w lit a), lit b), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym D wymaganym przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 

Nr 89 poz. 828 ze zm.). Osoby wskazane do wykonywania prac na stanowisku dozoru, mogą również wykonywać 

prace na stanowisku eksploatacji, jeżeli osoby te posiadają wymagane ww. uprawnienia do wykonywania prac na 

stanowisku eksploatacji. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie 
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dokonana zgodnie z kryterium spełnianie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do 

oferty, określonych w Cz. X pkt 1 ppkt 1.3 niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału łącznie. 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 

80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wartości podane w dokumentach potwierdzających 

spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o 

którym mowa powyżej, do przeliczenia zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena 

spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia 

nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty, określonych w Cz. X pkt 1 ppkt 1.4 

niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. 

konsorcjum), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

 

Page 6 of 8

2015-05-15http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115452&rok=2015-05-15



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;  

 inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Celem potwierdzenia, że oprawy oświetlenia ulicznego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do składanej oferty: a Kartę katalogową proponowanych opraw oświetlenia ulicznego, b 

Certyfikat potwierdzający przyznanie proponowanym przez wykonawcę oprawom oświetleniowym znaku ENEC przez 

sygnatariusza porozumienia ENEC, c Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta 

proponowanych oprawy oświetleniowych, d Deklaracje zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw, 

stwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, e Oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę, 

jedną oprawę dla mocy z przedziału do 100W i jedną oprawę dla mocy z przedziału powyżej 100W. 2. Obliczenia 

fotometryczne dla proponowanych opraw, w celu potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać 

wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i zgodne z normą PN-EN 13201 3. Formularz 

oferty - Załącznik nr 2 Wzór formularz oferty. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 80  

2 - Okres gwarancji - 20  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

a. wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili 

zawierania umowy wpływających na jej realizacje, b. zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą 

powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, c. z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z 
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przyczyn zależnych od Zamawiającego d. ze zleceniem robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy 

ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego e. działań organów administracji 

lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; f. sytuacją, gdy obowiązujące 

przepisy prawa powszechnego nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; g. z wyjątkowo niesprzyjającymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną; h. z przedłużającymi się 

robotami obcymi (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami); i. z siłą wyższą, za siłę 

wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.sobolew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-

460 Sobolew pokój nr 30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 10:00, 

miejsce: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew pokój nr 23. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 
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