
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181882-2015 z dnia 2015-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białobrzegi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót

budowlanych, a w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji

zamówienia, w tym...

Termin składania ofert: 2015-08-04

Numer ogłoszenia: 201416 - 2015; data zamieszczenia : 06.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  181882 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 048 6132572 w. 24, 25,

fax. 048 6132572.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz na jej

podstawie wykonanie robót budowlanych, a w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym opracowanie końcowych projektów fotometrycznych dla

modernizowanych odcinków instalacji oświetleniowej wraz z zainstalowaniem na instalacji oświetleniowej

nośników reklamy, zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN13201 (/Dokumentacja projektowa/); b)

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o

dokumentację, o której mowa w lit. a), ewentualnie uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; c) wymianę 1 480 szt. opraw oświetleniowych na oprawy

LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach

oświetleniowych; d) budowę nowej kablowej instalacji oświetleniowej o długości 2 630 m wraz z wymianą

istniejących słupów oświetleniowych na nowe - posiadające nośniki reklamy - i oprawami oświetleniowymi LED

w ilości 160 szt.: 18 słupów - posiadające nośniki reklamy - stylizowanych z wysięgnikiem jednoramiennym, z

jedną oprawą LED, na ulicy Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego odcinku - długość linii kablowej

620 m; 62 stylizowane słupy oświetleniowe - posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikami dwuramiennymi, z

dwoma oprawami LED, odcinku ulicy Krakowskiej od Placu Zygmunta Starego do skrzyżowania z ulicą

Kopernika po obu stronach ulicy, naprzemianlegle; długość linii kablowej 1860 m; 5 słupów stylizowanych -

posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikami dwuramiennymi, z dwoma oprawami LED, na ulicy Krakowskiej

od skrzyżowania z ulicą Kopernika do Biedronki - długość linii kablowej 150 m; 8 słupów stylizowanych -
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posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikiem jednoramiennym, z jedną oprawą LED, na ulicach okalających

Plac Zygmunta Starego - w miejscach posadowienia istniejących słupów bez budowy linii kablowej; e)

przebudowę 53 punktów sterujących oświetleniem wraz z oprogramowaniem do zarządzania oświetleniem; f)

wyposażenie dyspozytorni sterowania oświetleniem ulicznym poprzez dostawę: jednego komputera

przenośnego typu laptop, urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch tabletów; g) wykonanie badań i pomiarów dla

całego zakresu przedmiotu zamówienia; h) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania

oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury; i) udzielenie Zamawiającemu

nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania

wybudowanej infrastruktury; j) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie

gwarancji; k) zmniejszenie mocy zainstalowanej do wartości nie większej niż 69,07 kW w okresie pełnych pięciu

lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę

raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. l) inne prace i roboty niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: opracowanie projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót; oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas

robót; organizację zaplecza budowy; wytyczenie geodezyjne, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie

prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, wykonanie pełnej dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu

budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji

robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za

pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który służy do ustalenia planowanych kosztów przedmiotu

zamówienia i precyzuje szczegółowe wymagania Zamawiającego. 3. Użyte nazwy producentów w Programie

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) lub innych załącznikach do SIWZ podane zostały ze względu na specyficzny

charakter zamówienia i trudności w jasnym i precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma

prawo zaproponować równoważny produkt pod warunkiem spełnienia przez niego parametrów zawartych w

opisie i nie gorszych od wymaganych. Tam gdzie Zamawiający użył nazwy producentów, Zamawiający

informuje, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz /lub równoważny/. 4. Wykonawca wykona wszystkie prace

składające się na przedmiot zamówienia, w tym w szczególności wymienione w ust. 1 w ramach ceny

ofertowej. 5. Wykonawca składający ofertę, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną

odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie

ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 387,15 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat

kalendarzowych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez

Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego..

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz

na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, a w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym opracowanie końcowych projektów fotometrycznych dla

modernizowanych odcinków instalacji oświetleniowej wraz z zainstalowaniem na instalacji oświetleniowej

nośników reklamy, zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN13201 (/Dokumentacja projektowa/); b)
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uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o

dokumentację, o której mowa w lit. a), ewentualnie uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; c) wymianę 1 480 szt. opraw oświetleniowych na oprawy

LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach

oświetleniowych; d) budowę nowej kablowej instalacji oświetleniowej o długości 2 630 m wraz z wymianą

istniejących słupów oświetleniowych na nowe - posiadające nośniki reklamy - i oprawami oświetleniowymi LED

w ilości 160 szt.: 18 słupów - posiadające nośniki reklamy - stylizowanych z wysięgnikiem jednoramiennym, z

jedną oprawą LED, na ulicy Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego odcinku - długość linii kablowej

620 m; 62 stylizowane słupy oświetleniowe - posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikami dwuramiennymi, z

dwoma oprawami LED, odcinku ulicy Krakowskiej od Placu Zygmunta Starego do skrzyżowania z ulicą

Kopernika po obu stronach ulicy, naprzemianlegle; długość linii kablowej 1860 m; 5 słupów stylizowanych -

posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikami dwuramiennymi, z dwoma oprawami LED, na ulicy Krakowskiej

od skrzyżowania z ulicą Kopernika do Biedronki - długość linii kablowej 150 m; 8 słupów stylizowanych -

posiadające nośniki reklamy - z wysięgnikiem jednoramiennym, z jedną oprawą LED, na ulicach okalających

Plac Zygmunta Starego - w miejscach posadowienia istniejących słupów bez budowy linii kablowej; e)

przebudowę 53 punktów sterujących oświetleniem wraz z oprogramowaniem do zarządzania oświetleniem; f)

wyposażenie dyspozytorni sterowania oświetleniem ulicznym poprzez dostawę: jednego komputera

przenośnego typu laptop, urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch tabletów; g) wykonanie badań i pomiarów dla

całego zakresu przedmiotu zamówienia; h) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania

oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury w czasie udzielonej gwarancji (10

lat); i) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji; j)

zmniejszenie mocy zainstalowanej do wartości nie większej niż 69,07 kW w okresie pełnych pięciu lat

kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę

raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. k) inne prace i roboty niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: opracowanie projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót; oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas

robót; organizację zaplecza budowy; wytyczenie geodezyjne, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie

prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, wykonanie pełnej dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu

budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji

robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za

pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który służy do ustalenia planowanych kosztów przedmiotu

zamówienia i precyzuje szczegółowe wymagania Zamawiającego. 3. Użyte nazwy producentów w Programie

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) lub innych załącznikach do SIWZ podane zostały ze względu na specyficzny

charakter zamówienia i trudności w jasnym i precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma

prawo zaproponować równoważny produkt pod warunkiem spełnienia przez niego parametrów zawartych w

opisie i nie gorszych od wymaganych. Tam gdzie Zamawiający użył nazwy producentów, Zamawiający
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informuje, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz /lub równoważny/. 4. Wykonawca wykona wszystkie prace

składające się na przedmiot zamówienia, w tym w szczególności wymienione w ust. 1 w ramach ceny

ofertowej. 5. Wykonawca składający ofertę, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną

odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie

ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 387,15 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat

kalendarzowych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez

Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5).

W ogłoszeniu jest:  inne dokumenty 1. Dokument przez producenta, jeśli to konieczne przetłumaczony na język

polskim, potwierdzający spełnianie parametrów techniczno - użytkowych zaproponowanych urządzeń w

stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności opisy w formie kart katalogowych opraw, raportu z

badań, 2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie; 3.

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty do złożenia wraz z ofertą próbek opraw po 1 szt. dla

wybranych dwóch mocy z typoszeregu opraw zaklasyfikowanych do ulicznych oraz 1 szt. oprawy

zaklasyfikowanej do ozdobnych, przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi

potwierdzającymi dane techniczne. Próbki opraw są elementem oferty. 4. Zamawiający żąda udostępnienia

danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w

formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów

oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie

eulumdat (.Ldt). Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na

to względy techniczne przed terminem złożeniem ofert. Dane fotometryczne winne być elementem składowym

oferty, wykazującego spełnienie przez oprawy wymagań Zamawiającego. Próbki podlegają zwrotowi po upływie

terminu związania z ofertą. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane do wykonania robót budowlanych oprawy

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 5.1.

wykazania, że oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego,

czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy

oświetleniowej PN-EN 13201, poprzez załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych, wykonanych zgodnie z

tymi, które stanowią element programu funkcjonalno-użytkowego. Dla wyliczeń należy zastosować oprawy o: 1)

Mocy rzeczywistej, nie większej, jak w obliczeniach PFU, 2) Pozostałe warunki podane w dokumentacji

programowej, tj.: parametry drogi, stanowiska, luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora

1 i 2 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej), podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i

natężenia, olśnienie [TI], równomierność oświetlenia [Uo i Ul], współczynnik oświetlenia otoczenia [SR] -

współczynnik utrzymania, zgodnie z metodyką wyliczenia tj.: a) dla opraw bez dodatkowej szyby ochraniającej

soczewkowy układ optyczny, który powinien mieć stopień ochrony min. IP 66, w wysokości 0,9; b) dla opraw z

szybą ochraniającej soczewkowy układ optyczny, w wysokości 0,8; 5.2 Celem przedstawienia obliczeń jest

udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED, spełniają wymagania

techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania, spełnienia

wymagań, poprzez wykonanie i załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych oświetlenia dróg i ulic,
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zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach stanowiących zawartość programu funkcjonalno-

użytkowego Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z

przyjętymi w założeniach projektowych Zamawiającego, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów,

identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju

nawierzchni, parametrów - położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone

parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. 5.3 Porównywane będą parametry

średnie, jak w punktach 1) i 2). Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania

zastosowanych opraw i uznania, że spełniają wymagania Zamawiającego, na podstawie efektu

oświetleniowego oraz ekologicznego, uzyskiwanego w tożsamych warunkach. Wykonawca składający ofertę, w

przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu

ekologicznego oraz zgodności z normami oświetleniowymi przedmiotu zamówienia, czyli modernizacji.

Zastosowane produkty oprawy, system sterowania oraz inne równoważne należy wykazać w kosztorysach

ofertowych, które stanowią element oferty..

W ogłoszeniu powinno by ć: inne dokumenty 1. Dokument wydany przez producenta - w języku polskim,

potwierdzający spełnianie parametrów techniczno - użytkowych zaproponowanych urządzeń w stosunku do

opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności opisy w formie kart katalogowych opraw, raportu z badań, 2.

Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie 3. Zamawiający

żąda od Wykonawców składających oferty do złożenia wraz z ofertą, próbek (łącznie 4 szt.) opraw: po 1 szt.

dla wybranych dwóch mocy z typoszeregu opraw zaklasyfikowanych do ulicznych oraz po 1 szt. oprawy

zaklasyfikowanej do ozdobnych i parkowych, przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami

katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne. Próbki opraw są elementem oferty. Próbki podlegają

zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą. 4. Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych

właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie bazy danych

umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym

programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. w formacie eulumdat (.Ldt)). Udostępnienie winno

mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert. Dane fotometryczne winne być elementem składowym

oferty, wykazującego spełnienie przez oprawy wymagań Zamawiającego. 5. W celu potwierdzenia, że

oferowane do wykonania robót budowlanych oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 5.1. wykazania, że oferowane oprawy oświetleniowe

spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów

oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy oświetleniowej PN-EN 13201, poprzez

załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych, wykonanych zgodnie z tymi, które stanowią element programu

funkcjonalno-użytkowego. Dla wyliczeń należy zastosować oprawy o: 1) Mocy rzeczywistej, nie większej, jak w

obliczeniach PFU, 2) Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.: - parametry drogi,

stanowiska, - luminancję [LI i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 (tabele rozkładu luminancji i

natężenia w formie liczbowej), - podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia, - olśnienie [TI], -

równomierność oświetlenia [Uo i Ul] - współczynnik oświetlenia otoczenia [SR] - współczynnik utrzymania,

zgodnie z metodyką wyliczenia tj.: - dla opraw wszystkich w wysokości 0,9; 5.2 Celem przedstawienia obliczeń

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

5 z 6 2015-08-06 14:45



jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED, spełniają wymagania

techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania, spełnienia

wymagań, poprzez wykonanie i załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych oświetlenia dróg i ulic,

zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach stanowiących zawartość programu funkcjonalno-

użytkowego Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z

przyjętymi w założeniach projektowych Zamawiającego, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów,

identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju

nawierzchni, parametrów - położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone

parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. 5.3 Porównywane będą parametry

średnie, jak w punktach 1) i 2). Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania

zastosowanych opraw i uznania, że spełniają wymagania Zamawiającego, na podstawie efektu

oświetleniowego oraz ekologicznego, uzyskiwanego w tożsamych warunkach. Wykonawca składający ofertę, w

przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu

ekologicznego oraz zgodności z normami oświetleniowymi przedmiotu zamówienia, czyli modernizacji.

Zastosowane produkty oprawy, system sterowania oraz inne równoważne należy wykazać w kosztorysach

ofertowych, które stanowią element oferty..
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