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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30697-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościerzyna: Lampy i oprawy oświetleniowe
2018/S 015-030697
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 241-499873)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1 946 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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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19/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 241-499873

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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,
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.
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Powinno być:
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; instalacja lub montaż opraw oświetlenia ulicznego mogła 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 integralną
część. 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: 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/02/2018
Czas lokalny: 10:00
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Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 06/04/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 06/02/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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