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Ogłoszenie nr 500125863-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500116133-N-2018
Data: 24/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 221221715, ul.
Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail
zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): http://www.zimslupsk.com

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia
zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska", realizowanego w ramach
Projektu. Wykonawca obowiązany jest wykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot
zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie
funkcjonalno-użytkowym oświetlenia ulicznego miasta Słupsk (PFU), stanowiącym Załącznik
Nr 10 do SIWZ i Załącznik 1 do Umowy, zwanym dalej „PFU", oraz we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Obszar objęty zamówieniem zawarty jest na Mapie
miasta Słupska stanowiącej załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Załącznik Nr 2 do Umowy.
Zestawienie - podstawowe dane dla istniejących i projektowanych lamp stanowi Załącznik Nr 12
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do SIWZ oraz Załącznik Nr 10 do Umowy. Obliczenia fotometryczne Miasto Słupsk stanowią
Załącznik Nr 13 do SIWZ oraz Załącznik Nr 11 do Umowy. 3. W ramach realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany jest do osiągnięcia celu Projektu tj. efektu ekologicznego w
następującym zakresie: 1) użycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie
nie większym niż 1071,62 MWh rocznie; 2) ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 1196,96
[Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 57,47% w stosunku do opraw
obecnie zamontowanych i bieżącej emisji CO2, udokumentowane sporządzonym raportem. 4.
Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku
pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 5. Zamawiający wymaga, aby oprawy
oferowane przez Wykonawcę potwierdzały spełnienie wymagań dot. parametrów technicznoużytkowych: 1) opraw ozdobnych LED; 2) opraw drogowych LED, opisanych w Programie
funkcjonalno-użytkowym oświetlenia ulicznego miasta Słupsk (PFU), stanowiącym Załącznik
Nr 10 do SIWZ i Załącznik 1 do Umowy. 6. Na mocy z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej „Ustawą", Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności dot. prac przygotowawczych, kopanie, układanie linii kablowych metodą ręczną,
demontaż i montaż urządzeń oświetlenia zewnętrznego, montaż liczników oraz wymiany
chodników wraz z podbudową. 7. Z zastrzeżeniem zawartym w pkt 8 poniżej wymagany,
minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy
licząc od daty bezusterkowego wykonania Umowy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za
wady całego przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje usunięcie wad Dokumentacji oraz
wykonanych robót budowlanych. 8. Minimalny okres gwarancji dla: 1) opraw ozdobnych LED
wynosi 10 lat; 2) opraw drogowych LED wynosi 10 lat. Okres gwarancji opraw nie stanowi
kryterium oceny ofert. 9. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi
60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy
okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 10. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów
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oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”, realizowanego w
ramach Projektu. Wykonawca obowiązany jest wykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot
zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie
funkcjonalno-użytkowym oświetlenia ulicznego miasta Słupsk (PFU), stanowiącym Załącznik
Nr 10 do SIWZ i Załącznik 1 do Umowy, zwanym dalej „PFU”, oraz we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Obszar objęty zamówieniem zawarty jest na Mapie
miasta Słupska stanowiącej załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Załącznik Nr 2 do Umowy. Ponadto
Zamawiający udostępnia materiały pomocnicze w zakresie przedmiotu zamówienia takie jak: 1)
Zestawienie - podstawowe dane dla istniejących i projektowanych lamp - Załącznik Nr 12 do
SIWZ oraz Załącznik Nr 10 do Umowy, 2) Obliczenia fotometryczne Miasto Słupsk - Załącznik
Nr 13 do SIWZ oraz Załącznik Nr 11 do Umowy. 3. ramach realizacji zamówienia Wykonawca
jest zobowiązany jest do osiągnięcia celu Projektu tj. efektu ekologicznego w następującym
zakresie: 1) użycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym
niż 1071,62 MWh rocznie; 2) ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 1196,96 [Mg/rok], co
oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 57,47% w stosunku do opraw obecnie
zamontowanych i bieżącej emisji CO2, udokumentowane sporządzonym raportem. 4.
Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku
pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 5. Zamawiający wymaga aby: 1) oprawy,
sterowniki w oprawach i sterowniki główne w szafkach oświetleniowych, potwierdzały
spełnienie wszystkich parametrów zawartych w PFU, zwłaszcza parametrów ekologicznej
dyrektywy „Eco design and Energy labeling” 2009/125/EC, w zakresie poboru mocy
poszczególnych elementów systemu sterowania (lampa nie może pobierać więcej niż 0,5 W w
stanie wyłączenia („off-mode”) < 0.5 W - lampa zgodnie z „Standby Regulation EC/1275/2008);
2) diody użyte do produkcji oprawy spełniły warunek określony w PFU w zakresie w spadku
strumienia świetlnego w czasie oraz żywotność – L90B10 dla 100 000 h; 3) oprawy zostały
wykonane zgodnie w wymaganiami RoHS , posiadają oznaczenie CE i oznaczenie ENEC. 6. Na
mocy z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą”,
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności dot. prac
przygotowawczych, kopanie, układanie linii kablowych metodą ręczną, demontaż i montaż
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urządzeń oświetlenia zewnętrznego, montaż liczników oraz wymiany chodników wraz z
podbudową. 7. Z zastrzeżeniem zawartym w pkt 8 poniżej wymagany, minimalny okres
gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego wykonania Umowy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego
przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje usunięcie wad Dokumentacji oraz wykonanych robót
budowlanych. 8. Minimalny okres gwarancji dla: 1) opraw ozdobnych LED wynosi 10 lat; 2)
opraw drogowych LED wynosi 10 lat. Okres gwarancji opraw nie stanowi kryterium oceny ofert.
9. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy
czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega
przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę wymogów dot. przedmiotu
zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyższej
następujących dokumentów: 1) karty katalogowe (KT) opraw, sterowników w oprawach i
sterowników głównych w szafkach oświetleniowych, potwierdzające spełnienie wszystkich
parametrów zawartych w PFU, zwłaszcza parametrów ekologicznej dyrektywy „Eco design and
Energy labeling" 2009/125/EC, w zakresie poboru mocy poszczególnych elementów systemu
sterowania; 2) dokument LM-80 dla diody potwierdzający określony w PFU spadek strumienia
świetlnego w czasie oraz żywotność - L90B10 dla 100 000 h; 3) Deklaracja Wykonawcy (DW).
W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę wymogów dot.
przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona
najwyższej następujących dokumentów: 1) karty katalogowe (KT) opraw, sterowników w
oprawach i sterowników głównych w szafkach oświetleniowych, potwierdzające spełnienie
wszystkich parametrów zawartych w PFU, zwłaszcza parametrów ekologicznej dyrektywy „Eco
design and Energy labeling” 2009/125/EC, w zakresie poboru mocy poszczególnych elementów
systemu sterowania ; (lampa nie może pobierać więcej niż 0,5 W w stanie wyłączenia („offmode”) < 0.5 W - lampa zgodnie z „Standby Regulation EC/1275/2008); 2) dokument LM-80
dla diody potwierdzający określony w PFU spadek strumienia świetlnego w czasie oraz
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żywotność – L90B10 dla 100 000 h; 3) dokumenty potwierdzające, że oprawy zostały wykonane
zgodnie w wymaganiami RoHS, posiadają oznaczenie CE i oznaczenie ENEC (certyfikaty
wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę albo deklaracja producenta opraw, potwierdzające że oprawy zostały
wykonane zgodnie w wymaganiami RoHS, posiadają oznaczenie CE i oznaczenie ENEC). 2.
Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.8.3 SIWZ, złożyć
równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku ww. dokumentów
zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
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