
 

 

Ogłoszenie nr 629963-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.  

Gmina Zwoleń: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleń wraz 

z zapewnieniem finansowania”  

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  

 

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 Zwoleń, krajowy numer identyfikacyjny 67022343900000, 

ul. Plac Kochanowskiego  1 , 26700   Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

486 762 210, e-mail przetargi@zwolen.pl, faks 486 762 418.  



Adres strony internetowej (URL): www.zwolen.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  
Tak  

www.zwolen.pl (link: http://bip.zwolen.pl/index.php?id=487)  

 

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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń  



 

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  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleń wraz z zapewnieniem finansowania”  

Numer referencyjny: RG-ZP-241.18.18  

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:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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. Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na nowe 

w ilości 1710 szt. zgodnie z PFU i załącznikiem „Wytyczne dla opraw oświetleniowych” – 

demontaż starych opraw, utylizacja starych opraw, oraz montaż nowych opraw. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wskazania części opraw nie podlegających utylizacji, lecz 

zdeponowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do późniejszego wykorzystania 

przez Zamawiającego. 2. Wymiana istniejących opraw parkowych w ilości 153szt. zgodnie z 

PFU i załącznikiem „Wytyczne dla opraw oświetleniowych” 3. Wymiana słupów stalowych 

parkowych wraz z fundamentami i wysięgnikami do opraw parkowych w ilości 50szt., 

zgodnie z PFU. 4. Wymiana wysięgników na nowe w ilości co najmniej 400szt. w mieście 

Zwoleń, wymiana co najmniej 200 szt. wysięgników (pochodzących z demontażu w mieście) 

w miejscowościach Gminy Zwoleń oraz wymiana 2 wysięgników na słupach stalowych na 

skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Perzyny z pojedynczych na dwuramienne, aby 

doświetlić skrzyżowanie. Długość i kształt wysięgników powinien wynikać z wykonanych 

obliczeń fotometrycznych gwarantujących osiągnięcie parametrów oświetleniowych 

wymaganych normą PN 13201-2016. Jeżeli w trakcie prac demontażowych/montażowych 

Wykonawca zgłosi konieczność wymiany dodatkowych wysięgników, Zamawiający 



każdorazowo ustosunkuje się do takiego wniosku, i po wyrażeniu zgody na wymianę ustali 

sposób rozliczenia jako prac dodatkowych. 5. Wymiana wszystkich sterowników oświetlenia 

ulicznego w ilości co najmniej 100szt. Sterowniki oświetleniem ulicznym wyposażone min. w 

synchronizację czasu pracy poprzez sygnał GPS i umożliwiający zarządzanie oświetleniem 

poprzez darmową aplikacją przez telefon komórkowy. 6. Wymiana skrzynek sterowania 

oświetleniem ulicznym na nowe (ZL i ZKP) w ilości co najmniej 10szt. 7. Wyniesienie 

punktów zapalania ze stacji transformatorowych, wraz z zaprojektowaniem i uzyskaniem 

niezbędnych zezwoleń w ilości co najmniej 30szt. Dla zadań opisanych w pp. 5, 6 i 7 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych 

przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek zasilających, zarówno wydzielonych, jak i 

zlokalizowanych w stacjach trafo, oraz docelowo zaproponował zmniejszenie liczby 

istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych obwodów zasilania i redukcję ilości 

liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek SOU oraz redukcji obwodów zasilania 

zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia 

ewentualnej dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu montażu Zamawiający 

oczekuje od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, określającej ilości 

szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie 

z szafką SOU – celem wystąpienia do OSD z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. 8. 

Dostawa i montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami – 40szt. + 2 

Wojska Polskiego (do nowych wysięgników dwuramiennych) 9. Budowa nowych linii i 

punktów oświetleniowych według istniejących projektów budowlanych, zgodnie z 

załącznikiem nr 11. 10. Budowa nowych linii i punktów oświetleniowych w systemie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej zawierającej zestawienia zamontowanych opraw z podziałem na punkty 

zapalania; wykonanie zestawienia EXCEL uwzględniającego m.in.: nazwę punktu, nr PPE 

punktu, nr licznika, ilość, rodzaj i moc zamontowanych lamp, na jakich słupach są 

zamontowane i czyjej własności Gmina/PGE, moc umowną punktu. 12. Ubezpieczenie na 

okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji, obejmujące zamontowane oprawy 

oświetleniowe oraz nowe słupy i wszystkie pozostałe elementy zadania objętego niniejszym 

postępowaniem. Cena za w/w ubezpieczenie musi być ujęta w cenie oferty. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył promesę instytucji 

ubezpieczeniowej potwierdzającą gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy 

płatnej jednorazowo za okres 3 lat, bez regresu i zmiany stawki w tym okresie. 

Ubezpieczonym będzie Zamawiający, płatnikiem Wykonawca. Promesa powinna zawierać 

informację o bazowej wartości procentowej ubezpieczenia w stosunku do wartości inwestycji. 

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: 1) Zdarzenia i katastrofy naturalne: powódź, 

huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, osunięcie lub zapadanie się ziemi, 

lawina, napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pożar, mróz, dym, sadza, upadek 

drzewa lub innych elementów naturalnych; 2) Wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie oraz 

kradzież z włamaniem, 3) Katastrofa budowlana, upadek lub osunięcie się kominów, 

budynków, masztów, dźwigów oraz innych elementów architektury i wytworów człowieka, 4) 

Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, 5) Inne nienazwane ryzyka. 13. Uzgodnienie 

zakresu i harmonogramu prac z PGE Dystrybucja S.A. Rozliczenie pomiędzy Stronami za 

wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zadania - na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru 

oraz harmonogramem płatności, zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy i Zmawiającego. Sposób finansowania zamówienia – cykliczne płatności w 

okresie 144 miesięcy od dnia odbioru prac. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w 144 

równych ratach miesięcznych. W przypadku gdy Wykonawca zlecił wykonanie części robót 

lub usług podwykonawcom – to zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana będzie 



od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo – w terminie 3 miesięcy od odbioru prac - do skrócenia okresu spłaty z 

jednoczesnym zmniejszeniem wartości zamówienia na podstawie aneksu do umowy. Wartość 

zmniejszenia kwoty zamówienia zostanie uzgodniona za porozumieniem stron.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45311200-2 

31520000-7 

71320000-7 

66515000-3 

66133000-1 

 

 

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: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, zamówień uzupełniających, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości do 100 nowych punktów oświetleniowych w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

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:  10   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

10    

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
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: 1. Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 

wysokości minimum 3.000 000 PLN (trzy miliony złotych). 2. Dysponowanie środkami 

pieniężnymi lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3.000.000 

złotych (trzy miliony złotych).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej dwóch robót budowlanych, każda o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto, z 

których każda polegała na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego, 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 2. Dysponowanie osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) co najmniej dwoma osobami 

(elektrykami) posiadającymi uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające 

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

elektrycznych. b) co najmniej jedną osobą (elektrykiem) posiadającą uprawnienia SEP do 1 

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

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w 

uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E. c) co 

najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji 

kierownika budowy na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane przy realizacji 

przedmiotowej inwestycji.  

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. zaświadczenie 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; 2. zaświadczenie 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; 3. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające że 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. Dokumenty te powinny być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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. 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.  

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. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 



cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną minimum 3.000 000 PLN. 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 3.000.000 złotych (trzy 

miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 

przez zamawiającego dokumentów, o których powyżej (pkt. 1 i 2) zamawiający dopuszcza 

złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 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 - 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 – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ, 4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i 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 - załącznik nr 4 do SIWZ.  

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)  
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. Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 80.000,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy 

Pzp: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 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 (Dz. U. z 2014, poz.1804 

oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr: 41 9157 0002 0000 0000 2150 0002 z 

adnotacją: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleń wraz z 

zapewnieniem finansowania. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

(przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 6. Wadium 



wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku 

wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5 

oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który 

pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Dokumenty te 

powinny precyzyjnie określać „beneficjenta” oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, musza 

być przypisane do konkretnego postepowania. W gwarancji należy wskazać przypadki, w 

których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty - albo opisowo albo też poprzez przywołanie 

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Powinny także zawierać klauzule o nie odwoływalności 

gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. Koperta 

powinna być oznaczona napisem „Wadium na Modernizację oświetlenia ulicznego oraz 

dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Zwoleń wraz z 

zapewnieniem finansowania”. Dokument też należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert. 8. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom, zamawiający dokona w trybie art. 46 

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 pkt 4a i 5.  

 

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:  

 

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:  

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 

okres gwarancji i rękojmi 30,00 

redukcja zużycia energii elektrycznej 10,00 

 

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:  

 

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:  

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. W przypadku wystąpienia następujących zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających 

prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których 

wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć: 1) wystąpienia warunków 

atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, w tym 

nietypowych dla danej pory roku warunków pogodowych utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie zamówienia 2) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia 

odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub 

uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin 

odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) wystąpienia siły 

wyższej, 3) wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych utrudniających 

terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 4) wystąpienia zmian stanu prawnego, w 

tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa budowlanego i przepisów z 

zakresu ochrony środowiska, 5) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji 

polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub 

finansowania zamówienia, 6) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych 

zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy a) termin wykonania 

zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy wykonaniu zamówień dodatkowych, 

trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania 

oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, działaniu 

siły wyższej, trwaniu nietypowych dla danej pory roku warunków pogodowych 

utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, trwaniu warunków 

geotechnicznych lub geologicznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, podjęciu działań związanych ze zdarzeniami, o których mowa w pkt 7 i 8 w celu 

wykonania zamówienia w terminie, trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia 

wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2. 

Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 

umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku 



od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek VAT w nowej stawce będzie doliczany 

do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy. 3. Dopuszcza się zamianę 

osoby posiadającej pełniącej funkcję kierownika budowy lub osób uczestniczących w 

realizacji zamówienia na osobę posiadającą uprawnienia określone w opisie sposobu oceny 

spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 4. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość zmian w zakresie: a) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy, a tym samym zmiany wynagrodzenia wykonawcy, która może nastąpić w sytuacji 

zmniejszenia zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia w opisie 

przedmiotu zamówienia o 20 % w stosunku do zakresu rzeczowego przewidzianego do 

wykonania zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie zaakceptowanego 

przez obie strony kosztorysu ofertowego, b) terminu wykonania zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być 

okolicznościami leżącymi po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od 

zamawiającego lub wykonawcy lub takimi jak: - konieczność przesunięcia terminu 

przekazania terenu budowy wskutek zdarzeń niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy 

o czas równy ustąpieniu tych zdarzeń, - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z 

sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu 

umowy, itp., - zmiany norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, jeżeli będą miały zastosowanie do 

przedmiotu umowy (zamówienia), c) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru 

autorskiego zmian w projekcie budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), 

na podstawie którego wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie 

umowy zgodnie z założonym harmonogramem, d) zmiana sposobu wykonania zamówienia w 

stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę, np.: 

zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonywania 

przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, 

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpi brak na rynku dostępnych 

materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie wykonawcy, które mogą być zastąpione 

innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania zamawiającego określone w 

SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego 

w umowie); f) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego 

przed zawarciem umowy zmiany technologiczne spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji 

wykonywanych robót budowlanych, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

wykonywanych robót budowlanych; - pojawienie się nowszej technologii wykonania robót 

budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji wykonywanych robót 

budowlanych lub ich kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonywanych robót 

budowlanych, - konieczność zrealizowania wykonywanych robót budowlanych przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie do 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, spełniających przesłanki, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości do 100 nowych punktów oświetleniowych 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  

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: 2018-10-19, godzina: 09:45,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

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  
 


