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Informacja o zmianie SIWZ 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: 271.2.2019. 

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrówka 

 

1. 

W SIWZ jest: 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie  30.09.2019r.   

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

5.1.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie  28.02.2020 r.   

 

2. 

W SIWZ jest: 

 

6.1.1. Doświadczenia: 

Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego, 

każda o wartości co najmniej 400 000,00 zł. 

 

 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
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W SIWZ zmienia się na: 

 

 

6.1.1. Doświadczenia: 

Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego, o wartości co najmniej 400 000,00 zł 

brutto  lub wykonanie co najmniej jednej dostawy z montażem polegających na 

modernizacji (wymianie) oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 400 000,00 zł 

brutto.  

 

 

 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami  sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 

 

3. 

W SIWZ jest: 

 

 

 

8.4. Karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat ENEC  dla wszystkich   

proponowanych do realizacji zamówienia opraw oświetlenia ulicznego w celu 

potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego, odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

8.4. Karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat ENEC lub inny równoważny   dla 

wszystkich   proponowanych do realizacji zamówienia opraw oświetlenia ulicznego w 

celu potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego,  
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4. 

W SIWZ jest: 

 

 

 

13.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty 

kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; 

b) Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

c) OFERTA – „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA 

TERENIE GMINY DĄBRÓWKA - Znak sprawy: 271.2.2019” 

d) Nie otwierać przed dniem:  11.03.2019 r. do godz. 12:00 

 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

13.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty 

kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

e) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; 

f) Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

g) OFERTA – „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA 

TERENIE GMINY DĄBRÓWKA - Znak sprawy: 271.2.2019” 

h) Nie otwierać przed dniem:  19.03.2019 r. do godz. 12:15 
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5. 

W SIWZ jest: 

 

 

 

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć  

w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie: 

Gmina Dąbrówka,  

ul. Kościuszki 14 

02-252 Dąbrówka 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć  

w terminie do dnia 19.03.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie: 

Gmina Dąbrówka,  

ul. Kościuszki 14 

02-252 Dąbrówka 

6. 

W SIWZ jest: 

 

14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 r. do godz. 12:15. w siedzibie: 

Gmina Dąbrówka,  

ul. Kościuszki 14 

02-252 Dąbrówka 

Sala konferencyjna II piętro 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2019 r. do godz. 12:15. w siedzibie: 

Gmina Dąbrówka,  

ul. Kościuszki 14 

02-252 Dąbrówka 

Sala konferencyjna II piętro 
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7. 

W SIWZ jest: 

 

18.4.  Punkty za kryterium „Moc zainstalowana opraw po zrealizowaniu inwestycji  

(R)” (waga 20%). 

Opis sposobu oceny ofert w oparciu o kryterium:  

 Zgodnie z dokumentacją projektową, łączna moc systemu oświetleniowego po 

modernizacji, nie uwzględniająca redukcji natężenia oświetlenia w godzinach 

zmniejszonego natężenia ruchu pieszego i kołowego, wynosi 20,91 kW 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, na podstawie dostarczonych przez siebie 

obliczeń fotometrycznych dotyczących proponowanych opraw, wskazał moc 

docelową systemu po modernizacji. Niedopuszczalne jest przekroczenie mocy 

zainstalowanej określonej w projekcie na poziomie 20,91 kW – taka oferta zostanie 

odrzucona. 

 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

18.4.  Punkty za kryterium „Moc zainstalowana opraw po zrealizowaniu inwestycji  

(R)” (waga 20%). 

Opis sposobu oceny ofert w oparciu o kryterium:  

 Zgodnie z dokumentacją projektową, łączna moc systemu oświetleniowego po 

modernizacji, nie uwzględniająca redukcji natężenia oświetlenia w godzinach 

zmniejszonego natężenia ruchu pieszego i kołowego, wynosi 25 kW 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, na podstawie dostarczonych przez siebie 

obliczeń fotometrycznych dotyczących proponowanych opraw, wskazał moc 

docelową systemu po modernizacji. Niedopuszczalne jest przekroczenie mocy 

zainstalowanej określonej w projekcie na poziomie 25 kW – taka oferta zostanie 

odrzucona. 

 

 

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka 

 

 


