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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24835-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 012-024835
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 241-592150)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-502
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olaf Dąbrowski
E-mail: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Tel.: +48 322147173
Faks: +48 322147152
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czechowice-dziedzice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach
Numer referencyjny: ZP.271.46.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
31520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach zadania „Efektywne oświetlenie miejskie w
Czechowicach-Dziedzicach”.
Zamówienie obejmuje na terenie gminy Czechowice-Dziedzice:
— wymianę 715 sztuk opraw ulicznych na oprawy uliczne w technologii LED,
— dołożenie na istniejących słupach oświetleniowych 35 sztuk opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami,
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— wymianę i montaż wysięgników wraz z towarzyszącym osprzętem – 138 sztuk,
— malowanie istniejących wysięgników pod kolor oprawy LED,
— instalację systemu sterowania oświetleniem, który umożliwi automatyczną zmianę, parametrów oświetlenia,
dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również
rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy oświetlenia,
— wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia w tym pomiary luminacji na
minimum 15 modułów oświetleniowych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 241-592150

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Zał. nr 8 - PBW Efektywne Oświetlenie Miejskie w Cz-Dz;
Zał. nr 11 - Obliczenia fotometryczne, referencyjne W1-W18;
Zał. nr 14-Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 17-Karta współpracy 2019 - wzór
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) załącznik nr 8 do SIWZ – PBW Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach -Dziedzicach,
b) załącznik nr 9 do SIWZ – zestawienie tabelaryczne referencyjne,
c) załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,
d) załącznik nr 11 do SIWZ – obliczenia fotometryczne, referencyjne,
e) załącznik nr 12 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
f) załącznik nr 13 do SIWZ – mapy z zakresem inwestycji,
g) załącznik nr 14 do SIWZ – zestawienie materiałowe z usługą montażu.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wymieniony wyżej zespół osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN
eksploatacyjne).
Powinno być:
Wymieniony wyżej zespół osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN
eksploatacyjne) dodatkowo jedna osoba w zakresie zespołu musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu „D”.
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Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero – jedynkową).
Powinno być:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero-jedynkową).
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wymieniony wyżej kierownik osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem PPN i
świadectwem kwalifikacyjnym do dozoru.
Powinno być:
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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