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Ogłoszenie nr 556972-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza: BUDOWA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE
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
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE
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 Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza,
krajowy numer identyfikacyjny 51691000000, ul. ul. Zamkowa 16 , 95200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
422 254 600, e-mail efila@um.pabianice.pl, faks 422 254 669.
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Adres strony internetowej (URL): http://www.nowy-bip.um.pabianice.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)
Tak
http://www.nowy-bip.um.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nowy-bip.um.pabianice.pl

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:
Bezpośrednie dostarczenie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w formie papierowej.
Adres:
Urząd Miejski w Pabianicach - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY
MIEJSKIEJ PABIANICE
Numer referencyjny: ZPK.271.9.2018
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:
Trzy

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: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie oświetlenia ulicznego dróg Gminy Miejskiej Pabianice z podziałem na zadania (części): 1) Zadanie I: Budowa
oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, Łukowej i Torowej w Pabianicach; 2) Zadanie II: Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Krzywej w Pabianicach; 3) Zadanie III: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj doświetlenia przejścia dla pieszych w ul.
Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie ul. Smugowej. 3.2. Przedmiot zamówienia dotyczący
zadania I został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp.
z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495 Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót załączonych do niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SWIZ). 3.3. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania II został
szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna
Droga 5 lok. 8, 02-495 Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
załączonych do niniejszego SIWZ (załącznik nr 9 do SIWZ). 3.4. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania III został opisany w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym załączonym do niniejszego SIWZ (załącznik nr 10 do SIWZ). 3.5. Zadanie I obejmuje
budowę oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, ul. Łukowej na odcinku od ul. Torowej do ul. Agrestowej oraz ul. Torowej na
odcinku od ul. Wspólnej do ul. Glebowej w Pabianicach, a w tym: 1) posadowienie 13 latarni drogowych z oprawami LED o
mocy 36W zawieszonych na słupach o wysokości 7,0m z wysięgnikami wg dokumentacji projektowej; 2) ułożenie kablowej
sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur osłonowych metodami bezwykopowymi; 3)
posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze złącza do projektowanej szafki
oświetleniowej; 5) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w
szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
przedmiarach; 6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 3.6. Zadanie II obejmuje budowę oświetlenia ulicznego
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ulicy Krzywej w Pabianicach, na działkach o numerach ewidencyjnych 334/11, 304/8, 305/3 i 306/2 w obrębie P-15 Pabianice, a
w tym: 1) posadowienie 9 latarni drogowych z oprawami LED o mocy 36W zawieszonych na słupach o wysokości 7,0m z
wysięgnikami wg dokumentacji projektowej; 2) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem
określonych w dokumentacji rur osłonowych; 3) posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem
kabla zasilającego ze złącza do projektowanej szafki oświetleniowej; 4) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach; 5) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 3.7.
Zadanie III obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Jadwigi
Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie ulicy Smugowej, a w tym: 1) pozyskanie map do celów
projektowych; 2) sporządzenie projektów budowlanych i pozyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień
i pozwoleń na budowę lub alternatywnie dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej; 3) sporządzenie projektów wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót dla wszystkich branż; 4) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 5) posadowienie dwóch
słupów doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Jadwigi Wajsówny, w rejonie skrzyżowania z ulicą
Popławską, na działkach o numerach ewidencyjnych 298/1, 301/11, 301/13 i 301/3 w obrębie P-19; 6) rozbudowę oświetlenia
ulicznego ul. Smugowej stanowiącego przedłużenie istniejącej linii oświetleniowej, na działkach o numerach ewidencyjnych
228/4 obręb P-19 do granicy z działką nr ewid. 30 obręb P-23; 7) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach; 8) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 9)
szczegółowy zakres zadania III określa Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ. 3.8.
Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy
kompozytowe. Okres gwarancji liczy się od dnia zakupu opraw przez Wykonawcę, z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania
inwestycyjne. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody dokonania zakupów,
które stanowić będą podstawę gwarancji producenta na zamontowane oprawy i słypy. 3.9. Na wykonane roboty budowlano –
instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany (wykonany)
przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z
przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z
treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide
kryterium oceny ofert. 3.10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń
niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej załączonej do
SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy
traktować je jako przykładowe. 3.11. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów, wyrobów lub
nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych
o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze. 3.12. Materiały i urządzenia zastosowane
do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne
od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3.13. Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie
na bieżąco składował na terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a następnie wywoził i utylizował we
własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych. 3.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i
jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
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konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. 3.15. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w
cenie oferty. 3.16. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy
oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca
dokonuje stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9
71320000-7

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 możliwość udzielenia zamówień podobnych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie
podobne zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą i będzie polegało na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu robót budowlanych dla przedmiotowego zadania
a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia podobnych będzie uzależniona od bieżących potrzeb
Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego - zamówienie może być
udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji
zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.
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:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: - dla zadania I i II: 31 sierpnia 2018 roku. dla zdania III: 16 listopada 2018 roku.
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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: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy,
to w tym okresie zrealizował: dla zadania I: minimum jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie
infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 5 punktów oświetleniowych, wraz z załączeniem dowodów
określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. dla zadania II: minimum jedno zamówienie
polegające na budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 5 punktów
oświetleniowych, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
dla zadania III: minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
oświetlenia ulicznego obejmującej minimum 2 punkty oświetleniowe oraz minimum jedno zamówienie polegające na
budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 2 punkty oświetleniowe, lub minimum
jedną usługę zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie i/lub przebudowie infrastruktury
oświetlenia ulicznego obejmującą minimum 2 punkty oświetleniowe, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty obejmującej zadania I i II warunek
powyższy będzie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków określonych dla zadania I. W przypadku
składania oferty obejmującej zadania I i/lub II oraz zadanie III warunki dla zadania III w części dotyczącej wykonania robót
budowlanych zostaną spełnione jeżeli Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków określonych dla zadania I i/lub II. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowych
zgodnie z wymaganiami określonymi dla zadania III. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia publicznego: - minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; - minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; W przypadku składania oferty obejmującej zadania I i II warunek powyższy
będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadająca w/w uprawnienia obejmujące kierowanie
robotami budowlanymi, dla obu zadań łącznie. W przypadku składania oferty obejmującej zadanie I i/lub II oraz zadanie III
lub tylko na zadanie III, warunki powyższe będą spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą
w/w uprawnienia obejmujące projektowanie oraz jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia obejmujące kierowanie robotami
budowlanymi, lub jedną osobą posiadające w/w uprawnienia łącznie. Uwaga. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych
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uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65)
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: Tak
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 Nie Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
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:
a) wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, głównych robót budowlanych, według
wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp 6.1 ppkt. 2 lit. C (część pierwsza) niniejszej SIWZ, z podaniem
przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wg wzoru określonego w
załączniku nr 4 do SIWZ wraz 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
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którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp 6.1 ppkt.2 lit.c (część druga)
niniejszej SIWZ, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 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)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI
ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ; 3) zaleca się aby w celu przyspieszenia procedowania do ofert załączyć kserokopię dowodu
wniesienia wadium. 4) wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

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
9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla zadania I: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2) dla zadania II: 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) przed upływem
terminu składania ofert. 3) dla zadania III: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9.2. Wadium może być wniesione
w: 1)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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.3. Wadium w
formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku GETIN Bank, nr rachunku: 47 1560 0013
2473 5210 8000 0006, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Miejskiej Pabianice” z dopiskiem dla którego zadania wnoszone jest wadium, bądź dla obu zadań łącznie. 9.4.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX 9.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9.5. 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, a jego kopia w ofercie. 9.6. Z treści
gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
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określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp: 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. b); 2)Zamawiający zwraca
wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4)Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 6)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa
w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

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)
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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:
Nie
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:
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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 (wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie) „Kc” 60,00
okres gwarancji jakości „Kg”

20,00

doświadczenie „Kt”

20,00

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:
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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:
Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 18.1. Istotne
postanowienia umowy - wzór umowy, w tym dopuszczalność zmian w umowie: 18.1.1 Wszystkie istotne postanowienia umowy
zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 18.1.2 Wykonawca składając ofertę oświadcza na
formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy. 18.1.3 Zamawiający, poza możliwościami zmiany zawartej umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności: 18.1.4 Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia: a) w przypadku konieczności
wprowadzenia rozwiązania zamiennego, które będzie miało wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia, zmiana ceny
nastąpi w oparciu o zaakceptowany przez Strony przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją robót zamiennych kosztorys
sporządzony metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez
Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego) z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń: · stawka
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roboczogodziny "R" - średnia dla województwa łódzkiego, · koszty pośrednie "Kp" (R+S) - średnie dla województwa łódzkiego,
· zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - średni dla województwa łódzkiego, · ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z
kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert
handlowych itp., · nakłady rzeczowe - w oparciu i Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, b) w przypadku zmniejszenia zakresu
zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót wycenionych na podstawie
wielkości określonych w przedmiarze robót w przygotowanym przez Wykonawcę kosztorysie opracowanym zgodnie z zapisami
punktu 18.1.4 litera a; c) wstrzymania robót lub przerw w realizacji powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –
możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość udokumentowanych poniesionych dodatkowych kosztów
związanych z utrzymaniem i ochroną wyposażenia i sprzętu na placu budowy; 18.2 Zmiany w zakresie przyjętych w
dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych wykonania zamówienia: 18.2.1 w trakcie realizacji zamówienia Strony
dopuszczają możliwość dokonania zmian technologii wykonania elementów robót na wniosek Wykonawcy, za zgodą
Zamawiającego, pod warunkiem że proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt i pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin zakończenia robót. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
zamienny wymaga zatwierdzenia przez projektanta i akceptacji Zamawiającego; 18.2.2 w uzasadnionych przypadkach, gdy z
punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany przyjętych w dokumentacji rozwiązań technicznych, Strony
sporządzają protokół konieczności, a następnie Zamawiający dostarcza dokumentację projektową dotyczącą wprowadzanych
zmian 18.3 Zmiany terminu realizacji zamówienia: 18.3.1 nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie wynikającym z § 3
ust. 2 umowy terenu budowy – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni wykraczających poza
umowny termin przekazania terenu budowy; 18.3.2 wstrzymania robót lub przerw w realizacji powstałych z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni przestoju; 18.3.3 w
przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian rozwiązań technicznych, o ile wprowadzone zmiany techniczne nie
pozostają bez wpływu na termin realizacji, Strony uzgadniają zmianę terminu zakończenia realizacji robót o uzasadnioną
technicznie i ekonomicznie ilość dni niezbędną do realizacji robót zamiennych; 18.3.4 wystąpi konieczność usunięcia błędów w
dokumentacji projektowej, a będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwość zmiany terminu
zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni przestoju, 18.3.5 w przypadku rozszerzenia lub zmiany zakresu rzeczowego robót
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w związku z udzieleniem Wykonawcy zamówień podobnych na podstawie art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - możliwość zmiany terminu zakończenia robót o uzasadnioną technicznie i
ekonomicznie ilość dni niezbędną do realizacji zakresu robót podobnych; 18.3.6 działania siły wyższej, za którą uważa się
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie
przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z
jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie
powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt
administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji
niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia
zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, o ile okaże się to obiektywnie niemożliwe Strony dopuszczają
możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni występowania siły wyższej. O ile stan siły wyższej
trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze Stron ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i
odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na
dzień zaistnienia siły wyższej; 18.3.7 gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami czy
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zasadami wiedzy technicznej, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – możliwość zmiany terminu
zakończenia robót o ilość dni równo ilości dniu utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych; 18.3.8 w
następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalnoprawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą
ilości dni ponad terminy określone w KPA; 18.3.9 roboty objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy – przedłużenie terminu
wykonania umowy o czas powstałej przerwy w robotach; 18.3.10 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi – możliwość zmiany terminu zakończenia robót o ilość dni równą ilości dni, w których
prowadzone były działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego. 18.4 Warunkiem wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz
potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu
zmieniającego niniejszą umowę. 18.5 Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 18.6 Wszelkie zmiany i uzupełnienia
treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 18.7. Kary umowne: 1)Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Strony postanawiają, że
obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ oraz przytoczonych poniżej. 2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści
umowy; b) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót; c) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych braków i wad podczas
odbioru odbioru końcowego, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony
przez Zamawiającego termin na ich usunięcie; d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 2, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie; e) w przypadku braku lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie; f)
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie; g) w przypadku
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000
zł za każde zdarzenie; h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000
zł za każde zdarzenie. i) Za niewypełnienie wymogu zatrudniania minimum 2 pracowników na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu składanym przy podpisaniu niniejszej umowy (zgodnie z zapisami SIWZ).
3)Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości prac pozostałych do wykonania z
wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4)Strony zastrzegają
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej
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w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5)Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo
potrącenia kar umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.
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: 2018-05-30, godzina: 12:00,
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

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, Łukowej i Torowej w Pabianicach
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:3.2. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania I został szczegółowo opisany w
dokumentacji projektowej opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495
Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do niniejszej SIWZ
(załącznik nr 8 do SWIZ). 3.5. Zadanie I obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ulicy Agrestowej, ul. Łukowej na odcinku od ul.
Torowej do ul. Agrestowej oraz ul. Torowej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Glebowej w Pabianicach, a w tym: 1) posadowienie
13 latarni drogowych z oprawami LED o mocy 36W zawieszonych na słupach o wysokości 7,0m z wysięgnikami wg dokumentacji
projektowej; 2) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur osłonowych
metodami bezwykopowymi; 3) posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze
złącza do projektowanej szafki oświetleniowej; 5) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji
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przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz w przedmiarach; 6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 3.8. Zamawiający wymaga co najmniej 10
letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy kompozytowe. Okres gwarancji liczy się od dnia
zakupu opraw przez Wykonawcę, z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania inwestycyjne. Wraz z dokumentacją powykonawczą
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody dokonania zakupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta na
zamontowane oprawy i słypy. 3.9. Na wykonane roboty budowlano – instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum
36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji
przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin
gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu
gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny
merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 3.10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w
ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej,
przedmiarach lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych
producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 3.11. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ
występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów
i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze.
3.12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE,
posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3.13. Odpady powstające w trakcie robót jak
gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie na bieżąco składował na terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a
następnie wywoził i utylizował we własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych. 3.14. Zaleca się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3.15. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami
odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3.16. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną
odpowiedzialność za teren budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego
protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7

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: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena (wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie) „Kc” 60,00
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okres gwarancji jakości „Kg”

20,00

doświadczenie „Kt”

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywej w Pabianicach
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:3.3. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania II został szczegółowo opisany w
dokumentacji projektowej opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495
Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do niniejszego SIWZ
(załącznik nr 9 do SIWZ). 3.6. Zadanie II obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ulicy Krzywej w Pabianicach, na działkach o
numerach ewidencyjnych 334/11, 304/8, 305/3 i 306/2 w obrębie P-15 Pabianice, a w tym: 1) posadowienie 9 latarni drogowych z
oprawami LED o mocy 36W zawieszonych na słupach o wysokości 7,0m z wysięgnikami wg dokumentacji projektowej; 2)
ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur osłonowych; 3)
posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze złącza do projektowanej szafki
oświetleniowej; 4) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach;
5) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 3.8. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta
na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy kompozytowe. Okres gwarancji liczy się od dnia zakupu opraw przez
Wykonawcę, z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania inwestycyjne. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć dowody dokonania zakupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta na zamontowane
oprawy i słypy. 3.9. Na wykonane roboty budowlano – instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy
gwarancji jakości na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji przyjmuje się datę
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi
za wady przedmiotu umowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od
oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany
przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru
najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 3.10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji
projektowej załączonej do SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i
urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 3.11. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów,
wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do
opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze. 3.12. Materiały i urządzenia
zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty,
być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3.13. Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie na
bieżąco składował na terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a następnie wywoził i utylizował we
własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych. 3.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i
jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy
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poniesie Wykonawca. 3.15. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
3.16. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz prace
wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje
stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7

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: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena (wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie) „Kc” 60,00
okres gwarancji jakości „Kg”

20,00

doświadczenie „Kt”

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Jadwigi Wajsówny wraz z
rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie ul. Smugowej.

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:3.4. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania III został opisany w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym załączonym do niniejszego SIWZ (załącznik nr 10 do SIWZ). 3.7. Zadanie III obejmuje zaprojektowanie
i wybudowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia
ulicznego w pasie ulicy Smugowej, a w tym: 1) pozyskanie map do celów projektowych; 2) sporządzenie projektów budowlanych i
pozyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń na budowę lub alternatywnie dokonanie
zgłoszenia zamiaru budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej; 3) sporządzenie projektów
wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż; 4) sporządzenie
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 5) posadowienie dwóch słupów doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie
drogowym ul. Jadwigi Wajsówny, w rejonie skrzyżowania z ulicą Popławską, na działkach o numerach ewidencyjnych 298/1,
301/11, 301/13 i 301/3 w obrębie P-19; 6) rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Smugowej stanowiącego przedłużenie istniejącej
linii oświetleniowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 228/4 obręb P-19 do granicy z działką nr ewid. 30 obręb P-23; 7)
wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności
określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach; 8) wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 9) szczegółowy zakres zadania III określa Program Funkcjonalno Użytkowy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7c1f9fe1-5f8f-4581-a… 14.05.2018

Page 19 of 20

stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ. 3.8. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na
zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy kompozytowe. Okres gwarancji liczy się od dnia zakupu opraw przez Wykonawcę,
z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania inwestycyjne. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć dowody dokonania zakupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta na zamontowane oprawy i słupy. 3.9.
Na wykonane roboty budowlano – instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na
zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji przyjmuje się datę podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od oferty
wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot
zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru
najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 3.10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji
projektowej załączonej do SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i
urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 3.11. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów,
wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do
opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze. 3.12. Materiały i urządzenia
zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty,
być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3.13. Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie na
bieżąco składował na terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a następnie wywoził i utylizował we
własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych. 3.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i
jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca. 3.15. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
3.16. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz prace
wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje
stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7

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: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena (wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie) „Kc” 60,00
okres gwarancji jakości „Kg”

20,00
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doświadczenie „Kt”

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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