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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialowieza.pl

Białowieża: Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Białowieża
Numer ogłoszenia: 92926 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białowieża , ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel.
85 6812487, faks 85 6812487.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacji istniejącego oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Białowieża.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) w ramach zadania pn.: Modernizacji
istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ: 1. Opis Przedmiotu
Zamówienia, 2. Dokumentacja wykonawcza, 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (SST), 4. Przedmiary robót (traktować jako dokument pomocniczy), 5. Wzór umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.73.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Hajnówce, konto nr 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 z adnotacją: Modernizacji istniejącego
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji
powinno być wystawione na: Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230, Białowieża Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na
rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. potwierdzenie wniesienia
wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału
dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub
zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres
związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania wymienionego wyżej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty
Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlane polegające na
remoncie, modernizacji, budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego, odpowiadającą
swym rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
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zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez
Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.1. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna),
spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem
technicznym, w tym minimum sprzętem specjalistycznym (w liczbie i wydajności)
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: dysponuje co najmniej dwoma
samochodowymi hydraulicznymi podnośnikami koszowymi przystosowanymi do pracy pod
napięciem (PPN) Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu,
zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów
dołączonych przez Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.4. SIWZ. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,
spółka cywilna), spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na
potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym, minimum: 1)
kierownikiem budowy, spełniającym minimalne wymagania: - legitymuje się uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymaganymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1409 ze
zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
ze. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do
wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
samej specjalności, - posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót od daty uzyskania uprawnień budowlanych. 2) 6
osobami do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji, legitymującymi się uprawniającymi
do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i
sieci: a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1KV; b)
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sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i
instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych wyżej w lit a), lit b), potwierdzonymi świadectwem kwalifikacyjnym E
wymaganym przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012
r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz.
828 ze zm.). 3) 1 osobą do wykonywania prac na stanowisku dozoru, legitymującymi się
uprawniającymi do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń,
instalacji i sieci: a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do
1KV; b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych wyżej w lit a), lit b), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym D wymaganym
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 828 ze
zm.). Osoby wskazane do wykonywania prac na stanowisku dozoru, mogą również
wykonywać prace na stanowisku eksploatacji, jeżeli osoby te posiadają wymagane ww.
uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji. Ocena spełniania
wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do
oferty, określonych w pkt. 11.1.1.2. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają
wymieniony wyżej warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100). 2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód
wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością, zawarte na kwotę co najmniej
500.000,00 zł. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone na PLN wg
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średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów
walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, do przeliczenia zostanie przyjęty pierwszy
opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku
udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na
podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.3.
SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23
UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału łącznie.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
• inne dokumenty
Celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane (oprawy oświetlenia ulicznego),
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
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złożyć do składanej oferty: 1. Kartę katalogową proponowanych opraw oświetlenia ulicznego, 2.
Certyfikat

potwierdzający

przyznanie

proponowanym

przez

wykonawcę

oprawom

oświetleniowym znaku ENEC przez sygnatariusza porozumienia ENEC, 3. Certyfikat
bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta proponowanych oprawy
oświetleniowych, 4. Deklaracje zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw,
stwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, 5. Oprawy oświetleniowe
proponowane przez Wykonawcę, jedną oprawę dla mocy z przedziału do 50W i jedną oprawę
dla mocy z przedziału powyżej 50W. Oprawy oświetleniowe podlegają zwrotowi zgodnie z art.
97. ust. 2 UPZP. Zwrot opraw będzie realizowany na wniosek i koszt wykonawcy. Każdą z opraw
należy oznaczyć: - nazwą i adresem wykonawcy, - adnotacją: Załącznik do Oferty - Modernizacji
istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża - nazwą oprawy i jej typ, informacją: dla jakie mocy jest przeznaczona. Na opakowaniu oprawy należy umieścić
informacje: - nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230,
Białowieża, - nazwa i adres wykonawcy, - adnotacja: Załącznik do Oferty - Modernizacji
istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża - dla jakiej mocy jest
przeznaczona. Oprawy należy opakować w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
uszkodzenie. 6. Obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw, w celu potwierdzenia, że
oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w
załączonych obliczeniach fotometrycznych i zgodne z normą PN-EN 13201. Zamawiający w
załączeniu do SIWZ zamieszcza wykonane obliczenia fotometryczne dla charakterystycznych
odcinków dróg. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg
zgodnie z załączonymi do SIWZ przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że
proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w
obliczeniach przykładowych. Obliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami
przykładowymi tzn. mają zawierać wszystkie parametry jakie zawierają obliczenia przykładowe i
mają być wykonane na podstawie tych samych danych tj. szerokość drogi, wysokość
zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnie, odstęp między oprawami, współczynnik
konserwacji, klasa oświetlenia, itd. Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych
drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych, Zamawiający dopuszcza tolerancje w
stosunku do wymaganych projektem fotometrycznym załączonym do SIWZ parametrów
oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw
uznawanych za równoważne podane są poniżej: a. Luminacja L - różnica nie większa niż 10% w
stosunku do projektu fotometrycznego załączonego do SIWZ ale nie miej niż wartość w normie
b. Równomierność U0 - różnica nie większa niż 10% w stosunku do projektu fotometrycznego
załączonego do SIWZ ale nie miej niż wartość w normie c. Równomierność U1 - różnica nie
większa niż 10% w stosunku do projektu fotometrycznego załączonego do SIWZ ale nie miej niż
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wartość w normie d. TI - różnica nie większa niż 10% w stosunku do projektu fotometrycznego
załączonego do SIWZ ale nie więcej niż wartość w normie. e. Em - różnica nie większa niż 10%
w stosunku do projektu fotometrycznego załączonego do SIWZ ale nie miej niż wartość w normie
f. Emin - różnica nie większa niż 10% w stosunku do projektu fotometrycznego załączonego do
SIWZ ale nie miej niż wartość w normie 7. Dane techniczne rozsyłu światła opraw
oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT),
umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w
ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX, DIALUX
lub inny), dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo. Dotyczy to wyłącznie
opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 8. Moc proponowanych opraw nie może być
większa niż moc zawarta w obliczeniach fotometrycznych stanowiących załącznik do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94
2 - Okres gwarancji - 6
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że, wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w
dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 1) jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że
będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą. 2) jeżeli Wykonawca doznaje
opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie
udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do
przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie
opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było
spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z
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dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. 3) wystąpi awaria nie zawiniona
czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 4)
wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 5) zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego
w wyniku sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 6) wystąpią nieprzewidziane
okoliczności formalno - prawne Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub inspektora
nadzoru w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności. 7) zmiana
dokumentacji projektowej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.bialowieza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230, Białowieża, pokój
nr 3 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
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