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Gmina Oleśnica 

ul. Nadstawie 1         Oleśnica, 04.03.2021 r. 

28-220 Oleśnica 

 

INFORMACJA 

 

dla Wykonawców nr 6 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że zmniejsza 

zakres zamówienia – przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 

43,2 kWp, i w związku z tym modyfikuje SIWZ:  

 
1) treść pkt 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Energooszczędne oświetlenie na 

terenie gminy Oleśnica”. 

 

Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego 

należy:  

1. Demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych 

LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach 

wraz z nowymi wysięgnikami i nowymi zabezpieczeniami 

2. Demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i 

montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych  

3. Demontaż wysięgników i wymiana wysięgników w miejscach wyznaczonych 

4. Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia 

5. Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do 

przewodów linii rozdzielczych – montaż wydzielonego nowego przewodu oświetleniowego 

6. Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów 

7. Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla całego zadania  

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

ZAMÓWIENIE JET REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 -2020, OŚ 

PRIORYTETOWA 3, EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA działanie 3.4 STRATEGIA 

NISKOEMISYJNA, WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI 

MIEJSKIEJ Projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”, oznaczony 

nr: RPSW.03.04.00-26-0010/18 

 
2) treść pkt 3.5 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 
Wspólny Słownik  Kod CPV:  

31520000-7 - lampy i oprawy; 
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45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego;   

71355200-3 - wykonywanie badań; 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
3) treść pkt 8.3 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 
Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy. 

 
4) treść pkt 22.13 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 

ofert na podstawie  kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% = 60 pkt 

2 Okres wydłużonej rękojmi i  gwarancji jakości 40% = 40 pkt 

          

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 
5) treść pkt 22.14 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie 

może otrzymać 
oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 
odrzuconych 
 - Cb – cena oferty badanej 
 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Okres wydłużonej rękojmi i  gwarancji jakości na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. 

Za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres do: 

 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

 75 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt. 

 90 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

 105 miesięcy, wykonawca otrzyma – 30 pkt. 

 120 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

 
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym  

40% 40 pkt 
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W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 22.03.2021 r., w związku z czym 

Zamawiający modyfikuje: 

 
1) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

 
20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 22.03..2021 r. 
do godz. 10.00. 

 
2) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
 

21.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 
 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego oraz Programu funkcjonalno-

użytkowego. Aktualna treść Załącznika nr 1 i Załącznika nr 7 do SIWZ zostaje zamieszczona na 

stronie w dniu 04.03.2021r. 

 

 

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  

/-/ mgr Leszek Juda 

 
 

 


