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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 realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. Efektem

rzeczowym zadania jest wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych oraz przebudowa chodnika. 2.

Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem trzy części. 2.1. Część nr 1. Nazwa: Budowa

oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1. Budowa oświetlenia ul.

Sandomierskiej w Gdańsku; 2. Budowa oświetlenia ul. Przy Torze w Gdańsku. 2.2. Część nr 2.

Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1.
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Budowa oświetlenia ul. Starogardzkiej w Gdańsku. 2.3. Część nr 3. Nazwa: Budowa oświetlenia

ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1. Budowa oświetlenia oraz

przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego

pod nazwą: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16.

Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych oraz przebudowa

chodnika. 2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem dwie części. 2.1. Część nr 1.

Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1.

Budowa oświetlenia ul. Sandomierskiej w Gdańsku; 2. Budowa oświetlenia ul. Przy Torze w

Gdańsku. 2.3. Część nr 3. Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” -

edycja 2018 Etap 16. 1. Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w

Gdańsku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Dla części nr 1

i nr 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub

przebudowę oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego, parkingowego lub parkowego) z

zastosowaniem technologii LED, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 270 000 zł

brutto. Dla części nr 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim

zakresem budowę lub przebudowę oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego, parkingowego lub

parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 90

000 zł brutto oraz b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub

przebudowę lub remont chodnika lub ciągu pieszego lub ciągu pieszo-rowerowego, o wartości
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zamówienia równej lub wyższej niż 130 000 zł brutto. W przypadku składania ofert na więcej

niż jedną część zamówienia należy wykazać spełnianie warunku udziału w postepowaniu w

zakresie doświadczenia wymaganego odpowiednio dla danej części zamówienia. Wykazanie w

takim przypadku doświadczenia odpowiedniego dla danej części zamówienia będzie

skutkowało możliwością udzielenia zamówienia wyłącznie na tę część. W przypadku składania

ofert na części, dla których warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia są

tożsame należy wykazać spełnianie warunku udziału w postępowanie wyłącznie w zakresie

doświadczenia wymaganego dla jednej części. 2) Dla części nr 1 i nr 2: O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji kierownika

budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych. Dla części nr 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub w specjalności inżynieryjnej

drogowej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Dla

części nr 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim
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zakresem budowę lub przebudowę oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego, parkingowego

lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartości zamówienia równej lub

wyższej niż 270 000 zł brutto. Dla części nr 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: a) co

najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę

oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego, parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem

technologii LED, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 90 000 zł brutto oraz b) co

najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub

remont chodnika lub ciągu pieszego lub ciągu pieszo-rowerowego, o wartości zamówienia

równej lub wyższej niż 130 000 zł brutto. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną

część zamówienia należy wykazać spełnianie warunku udziału w postepowaniu w zakresie

doświadczenia wymaganego odpowiednio dla danej części zamówienia. Wykazanie w takim

przypadku doświadczenia odpowiedniego dla danej części zamówienia będzie skutkowało

możliwością udzielenia zamówienia wyłącznie na tę część. W przypadku składania ofert na

części, dla których warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia są tożsame

należy wykazać spełnianie warunku udziału w postępowanie wyłącznie w zakresie

doświadczenia wymaganego dla jednej części. 2) Dla części nr 1: O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji kierownika budowy

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dla części nr 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do

jego realizacji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub w specjalności inżynieryjnej drogowej. Kierownik

budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w

wysokości: a) dla części nr 1 – 6 800 zł ; b) dla części nr 2 – 6 900 zł ; c) dla części nr 3 –

5 900 zł . 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium w formie

poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska -

Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się

przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao

S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr

referencyjny I/PN/257/2018/MS; oraz wskazaniem części zamówienia: Część nr 1 / Część

nr 2 / Część nr 3. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą

(w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie

lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia

integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – Budowa

oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16 ; wraz ze

wskazaniem części zamówienia: Część nr 1 / Część nr 2 / Część nr 3 , nr referencyjny

I/PN/257/2018/MS. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować
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zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty

wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez

jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być

ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu

związania ofertą – także przez ten okres.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia

wadium w wysokości: a) dla części nr 1 – 6 800 zł ; c) dla części nr 3 – 5 900 zł . 2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium

w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta

Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w

Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem:

Wadium – nr referencyjny I/PN/257/2018/MS; oraz wskazaniem części zamówienia:

Część nr 1 / Część nr 3. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć

wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w

oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy

bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony:

Wadium – Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018

Etap 16 ; wraz ze wskazaniem części zamówienia: Część nr 1 / Część nr 3 , nr

referencyjny I/PN/257/2018/MS. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi

gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne

żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,

bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą

być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia

terminu związania ofertą – także przez ten okres.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-10-17, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-25, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie

„Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1. Budowa oświetlenia ul.

Sandomierskiej w Gdańsku; 2.Budowa oświetlenia ul. Przy Torze w Gdańsku. 1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowa

oświetlenia ul. Sandomierskiej w Gdańsku. a) prace demontażowe ; b)ułożenie linii

kablowych oświetleniowych nN-0,4kV ; c) montaż słupów oświetleniowych wraz z

fundamentami ; d) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła ; e)

podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów

oświetleniowych ; f) montaż szafy oświetleniowej. 2. Budowa oświetlenia ul. Przy

Torze w Gdańsku. a) prace demontażowe ; b) ułożenie linii kablowych

oświetleniowych nN-0,4kV ; c) montaż słupów oświetleniowych wraz z

fundamentami ; d)montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła ; e)

podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów

oświetleniowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45316000-5,

45316110-9, 45311000-0, 45311200-2, 45311100-1 3) Wartość części
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zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: okres w dniach: 182 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria

oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Przedłużenie minimalnego okresu

gwarancji jakości 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa:

Budowa o świetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16.

1.Budowa oświetlenia ul. Starogardzkiej w Gdańsku. 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) prace

demontażowe; b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV ; c)montaż

słupów oświetleniowych wraz z fundamentami ; d) montaż opraw oświetleniowych

z LED’owym źródłem światła ; e) montaż szafy oświetleniowej ; f) wyposażenie

istniejącej szafy oświetleniowej ; g)podłączenia linii kablowych do słupów

oświetleniowych oraz do istniejących słupów oświetleniowych ; h)wycinkę drzew i

krzewów. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45316000-5,

45316110-9, 45311000-0, 45311200-2,45311100-1 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: okres w dniach: 182 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria

oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Przedłużenie minimalnego okresu

gwarancji jakości 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa:

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16.

1.Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku. 1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Branża

elektroenergetyczna: a) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV ; b)

montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami ; c) montaż opraw
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oświetleniowych z LED’owym źródłem światła ; d) wymiana szafy

oświetleniowej ; e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych

oraz do istniejących słupów oświetleniowych ; f) przebudowa sieci

oświetleniowej EZO Sopot. Branża drogowa: a) roboty rozbiórkowe,

przygotowawcze, ziemne ; b) przebudowę chodnika i zjazdów ; c)

zabezpieczenie oraz regulację wysokościową urządzeń infrastruktury

podziemnej ; d) wymianę wpustów oraz włazów ; e) budowę wpustów w1 i w2 ;

f) zabezpieczenie istniejącego drzewa kratą ochronną ; g) montaż słupków

blokujących. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45316000-5,

45316110-9, 45311000-0, 45311200-2,45311100-1, 45233200-1, 45233253-7 3)

Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: okres w dniach: 182 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Przedłużenie

minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w

programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1. Budowa oświetlenia

ul. Sandomierskiej w Gdańsku; 2.Budowa oświetlenia ul. Przy Torze w

Gdańsku. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres

rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowa oświetlenia ul. Sandomierskiej w

Gdańsku. a) prace demontażowe ; b)ułożenie linii kablowych oświetleniowych

nN-0,4kV ; c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami ; d)

montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła ; e) podłączenia

linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów

oświetleniowych ; f) montaż szafy oświetleniowej. 2. Budowa oświetlenia ul.

Przy Torze w Gdańsku. a) prace demontażowe ; b) ułożenie linii kablowych

oświetleniowych nN-0,4kV ; c) montaż słupów oświetleniowych wraz z
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fundamentami ; d)montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem

światła ; e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do

istniejących słupów oświetleniowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

45000000-7, 45316000-5, 45316110-9, 45311000-0, 45311200-2, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 182 data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie

„Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16. 1.Budowa oświetlenia oraz

przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku. 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy

zamówienia obejmuje: Branża elektroenergetyczna: a) ułożenie linii

kablowych oświetleniowych nN-0,4kV ; b) montaż słupów oświetleniowych

wraz z fundamentami ; c) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym

źródłem światła ; d) wymiana szafy oświetleniowej ; e) podłączenia linii

kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów

oświetleniowych ; f) przebudowa sieci oświetleniowej EZO Sopot. Branża

drogowa: a) roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne ; b) przebudowę

chodnika i zjazdów ; c) zabezpieczenie oraz regulację wysokościową

urządzeń infrastruktury podziemnej ; d) wymianę wpustów oraz włazów ; e)

budowę wpustów w1 i w2 ; f) zabezpieczenie istniejącego drzewa kratą

ochronną ; g) montaż słupków blokujących. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 45000000-7, 45316000-5, 45316110-9, 45311000-0,

45311200-2,45311100-1, 45233200-1, 45233253-7 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
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miesiącach: okres w dniach: 182 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Przedłużenie

minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:
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