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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Leszno
ulica Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Leszna - Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100
Leszno
Tel.: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Faks: +48 655298133
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku
Numer referencyjny: MZD.271.06.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45316110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CPV: 31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe),CPV : 31527200-8
(Oświetlenie zewnętrzne),CPV : 45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego).Zamówienie
obejmuje dostawę oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 146 szt.. Zakres
zamówienia określają zapisy Rozdziału 2 SIWZ, załączona do SIWZ dokumentacja techniczna oraz STWiOR
(Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączony do SIWZ przedmiar robót (Załącznik nr 10 SIWZ). Zamówienie
obejmuje także świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji
jakości, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego sprzętu oświetleniowego. Szczegółowe warunki
realizacji zamówienia zawiera projekt umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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21/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: LID5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059183
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171106
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Powinno być:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp. 2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1) ustawy Pzp; e)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.).
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta
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z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o
wskazanie w Formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty,
o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3 lit d) SIWZ. 3.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Dokumenty podmiotów trzecich – Zamawiający żąda od
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2 powyżej.
5.Dokumenty podmiotów zagranicznych określone zostały w Rozdziale 6 pkt. 5.1 -5.5. SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają Wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale 6 pkt. 2.3. SIWZ.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i
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warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6 Dokumenty podmiotów trzecich – Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 2.3. SIWZ.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych określone zostały w Rozdziale 6 pkt. 5.1 -5.5. SIWZ.
8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Rozdziale 5 oraz w Rozdziale 17 SIWZ, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Na ofertę składają się następujące oświadczenia:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1a do SIWZ
c) JEDZ, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ
d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,będzie
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt 8 SIWZ).
10. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ust.
1 ustawy Pzp.
11. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez
zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie żądać:a)dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne i funkcjonalne w
oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne, firmowe materiały
informacyjne producenta, ulotki) zawierające szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty
przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Powinno być:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Rozdziale 5 i 17 pkt. 1 SIWZ oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ, w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa jednolity dokument, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje. Strona ta
jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w

5/5

niniejszym postępowaniu. Wykonawca wykorzystuje do wypełnienia jednolitego dokumentu ELEKTRONICZNE
NARZĘDZIE DO WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD (serwis eESPD), udostępnione przez Komisję Europejską pod
adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (bezpośredni dostęp do polskiej wersji
językowej serwisu).
4. Na ofertę składają się następujące oświadczenia:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1a do SIWZ,
c) JEDZ złożony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale 5 oraz w Rozdziale 17 pkt. 1
SIWZ,
d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt 8 SIWZ).
5. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez
zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie żądać: a)dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne i funkcjonalne w
oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne, firmowe materiały
informacyjne producenta, ulotki) zawierające szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty
przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
9. Uwaga: W związku z tym, iż wypełniając oświadczenie JEDZ w serwisie eESPD część zapisów jest w języku
angielskim, Zamawiający dopuszcza w Części I formularza JEDZ język angielski.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

