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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499873-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościerzyna: Lampy i oprawy oświetleniowe
2017/S 241-499873
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
Kościerzyna
83-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Krajewska-Masiak
Tel.: +48 586802305
E-mail: wizp@koscierzyna.gda.pl
Faks: +48 586802320
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.koscierzyna.gda.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED w ciągach
komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Kościerzynie.
Numer referencyjny: ZP 23/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
31520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1946 szt. nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych
na energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników w ilości 838 szt. wraz z zastosowaniem autonomicznej
redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach
publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928500
45316000
45311000
50232000
71355000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kościerzyna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1946 szt. nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych
na energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników w ilości 838 szt. wraz z zastosowaniem autonomicznej
redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach
publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zakres zamówienia: wymiana opraw oświetleniowych, wymiana przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków
na liniach napowietrznych, wymiana przewodów w słupach kablowych, wymiana wysięgników, transport
wskazanych materiałów z demontażu do właściciela lub ich utylizacja, wykonanie pomiarów skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji wymienianych
przewodów, wykonanie pomiarów fotometrycznych.Łączna moc znamionowa opraw po ich wymianie nie może
przekraczać 111,99 kW i 80,06 kW podczas redukcji. Do zabudowy należy przewidzieć oprawy oświetleniowe,
określone w załączniku nr 1 do dokumentacji technicznej oraz szczegółowych wymaganiach w zakresie
modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Kościerzyna. Przedmiot zamówienia szczegółowo
określa rozdział 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”,
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna materiałów i dostaw, które udostępniono na stronie
internetowej zamawiającego oraz formularz cenowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 24/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ziemia kościerska regionem
o wysokiej efektywności energetycznej – etap I” nr RPPM.10.04.00-22-0008/16-00 współfinansowanego w
ramach Regionalnego Progr

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
73.000 PLN (słownie PLN: siedemdziesiąt trzy tysiące) przed upływem terminu składania ofert. 2. Szczegółowe
informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapisano w pkt 17 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 1.500.000 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie zadania, w ramach których instalował lub montował łącznie co najmniej
800 szt. opraw oświetlenia ulicznego – dostawa z instalacją / montażem opraw oświetlenia ulicznego może być
wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część;
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego koordynatora – osobę odpowiedzialną za realizację niniejszego
zamówienia: min. 1 osobę posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie nadzorowania lub kierowania co
najmniej 2 zadaniami obejmującymi instalację lub montaż opraw oświetlenia ulicznego – dostawa z instalacją /
montażem opraw oświetlenia ulicznego może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna
część.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
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do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów: a. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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 informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy
wymagań, określonych przez Zamawiającego odpowiednio w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
materiałów i dostaw Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów: a.karty katalogowe każdego typu oprawy oświetleniowej, które posiadają niezbędne
dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w dokumentacji
technicznej i STMiD; b.tabela parametrów opraw.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy, w tym możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy, określono w rozdziale nr 5 SIWZ - Istotne
Dla Stron Postanowienia Umowy – wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
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Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 8 Marca 9A, 83-400 Kościerzyna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24ust. 1 pkt 12-23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;3.zaświadczenia
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 3miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,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;4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;6.oświadczenia
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; 7.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniempodatków i opłat lokalnych,
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o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
októrych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Pzp. Szczegółowe
informacje na temat oświadczeń i dokumentów znajdują się w SIWZ. Zamawiającyprzewiduje możliwość
skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp .2. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa
Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dlatego rodzaju podpisu.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane winny sposób.6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.7.Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.8.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
owyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji
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wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;2) 6 miesięcy od dnia
zawarciaumowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniuzamówienia.9.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowieńspecyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.10.Wprzypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.11.W przypadku wniesienia odwołania
Zamawiającynie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanieodwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem” 12.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom
orazuczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-686
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017
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