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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: 271.2.2019. 

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrówka 

 

Ogłoszenie w BZP nr 540043344-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 517498-N-2019  

Data: 22/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000000, ul. ul. T. Kościuszki  

14, 05-252  Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-

mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.8  

W ogłoszeniu jest: 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: data zakończenia: 2019-09-30  

W ogłoszeniu powinno być: 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: data zakończenia: 2020-02-28  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: III.1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. 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. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane 

obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych i 

wykształcenie niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej stanowisk: a) kierownik 

robót (min. 1 osoba) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 



zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 2 letnie 

doświadczenie zawodowe b) elektrycy ( min. 3 osoby) posiadającymi uprawnienia SEP do 1 

kV w kategorii E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. c) elektrycy ( min. 1 osoby) 

posiadającymi uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D, albo odpowiadające ważne 

uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. 

d) elektrycy ( min. 3 osoby) posiadającymi ważne upoważnienia do wykonywania prac na 

sieci nN w technologii prac pod napięciem (PPN) Zamawiający dopuszcza łączenie w/w 

uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E i PPN 

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  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. 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. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi 

przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) 

bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej stanowisk: a) kierownik robót (min. 1 

osoba) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 2 letnie doświadczenie 

zawodowe b) elektrycy ( min. 3 osoby) posiadającymi uprawnienia SEP do 1 kV w kategorii 

E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci elektrycznych. c) elektrycy ( min. 1 osoby) posiadającymi uprawnienia SEP 

do 1 KV w kategorii D, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. d) elektrycy ( min. 3 osoby) 

posiadającymi ważne upoważnienia do wykonywania prac na sieci nN w technologii prac pod 

napięciem (PPN) Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę np. 

posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E i PPN 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  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: III.7  

W ogłoszeniu jest: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie 

podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 8.1 SIWZ sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 4 i 4A 3. 

Obliczenia fotometryczne i tabele doboru opraw zgodną ze wzorem tabeli nr 1.1A zawartej w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, oraz dane techniczne rozsyłu światła opraw 

oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików 



LDT), na nośniku typu CD lub DVD, umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń 

parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do 

wspomagania obliczeń (np. RELUX, DIALUX lub inny wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie), dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo. Dotyczy to 

wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 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 ogłoszeniu powinno być: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) 

nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 8.1 SIWZ sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 4 i 

4A 3. Obliczenia fotometryczne i tabele doboru opraw zgodną ze wzorem tabeli nr 1.1A 

zawartej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, oraz dane techniczne rozsyłu światła opraw 

oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików 

LDT), na nośniku typu CD lub DVD, umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń 

parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do 

wspomagania obliczeń (np. RELUX, DIALUX lub inny wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie), dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo. Dotyczy to 

wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 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,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-03-19, godzina: 12:00,  
 

 

/-/Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka  


