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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 562126-N-2018 
Data: 22/05/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lubin, Krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Księcia Ludwika I  3, 59-300  
Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, faks 
(76) 8403140. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w 
ramach następującego zadania: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Lisiec na działce nr 7/1, 
dz. nr 108 oraz dz. nr 214”. I. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Kompleksowe 
wykonanie robót, obejmujących budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami 
oświetleniowymi na dz. 7/1, 108, 214, 645/6, 213/1 w m. Lisiec: - budowę linii kablowej zasilającej
szafę pomiarowo-sterującą SO (dł. 17 m, kabel typu YAKXS 4x35mm2 od rozłącznika w złączu 
kablowym słupie do szafy pomiarowo-sterującej), - dostarczenie i montaż szafy pomiarowo-
sterującą oświetlenia ulicznego z zabudowanym zegarem astronomicznym, - budowę kablowej linii 
oświetleniowej zasilającej słupy oświetlenia ulicznego (dł. 1388,5 m, kabel typu YAKXS 
4x35mm2) wraz z instalacją uziemiającą wykonaną z bednarki FeZn 30x4, - dostarczenie i montaż 
słupów oświetleniowych o kształcie stożkowym okrągłym z wysięgnikami, stalowe ocynkowane 
bez szwu zabezpieczone w dolnej części elastomerem poliuretanowym do wysokości min. 35cm o 
wysokości 8m, o grubości ścianki min. 3 mm, wyposażonych w stopę umożliwiającą montaż na 
fundamencie prefabrykowanym wraz z wysięgnikiem 1-ramiennym prostym, ramię wysięgnika o 
długości L=1,0m i kącie nachylenia K=0 stopni – 38 sztuk, - dostarczenie i montaż słupów 
oświetleniowych o kształcie stożkowym okrągłym z wysięgnikami, stalowe ocynkowane bez szwu 
zabezpieczone w dolnej części elastomerem poliuretanowym do wysokości min. 35cm o wysokości 
8m, o grubości ścianki min. 3 mm, wyposażonych w stopę umożliwiającą montaż na fundamencie 
prefabrykowanym wraz z wysięgnikiem 2-ramiennym prostym, ramię wysięgnika o długości 
L=1,0m i kącie nachylenia K=0 stopni – 1 sztuk, - dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych 
LED (barwa neutralna 4000-4250K) o mocy 39W 3910 lm umożliwiające redukcję natężenia 
strumienia świetlnego w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu – 40 sztuk, - budowę linii 
kablowej zasilającej szafę potrzeb własnych SZ (dł. 63 m, kabel typu YAKXS 4x35mm2 od 
rozłącznika w szafie pomiarowo-sterującej SO do szafy potrzeb własnych SZ), - dostarczenie i 
montaż szafy potrzeb własnych SZ, - wykonanie niezbędnych prób i badań, 2) Geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą kablowej linii oświetleniowej oraz słupów objętych niniejszą 
umową. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona z niniejszą SIWZ 
dokumentacja techniczna, w szczególności projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji 
zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zatrudniał na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 



2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności: 1) pracowników niższego 
szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, 2)
pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w 
zakresie: a) robót ziemnych, rozbiórkowych, porządkowych i wykończeniowych, b) robót 
elektrycznych. Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 
Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty 
odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt B 
SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót 
budowlanych w ramach następującego zadania: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Lisiec na 
działce nr 7/1, dz. nr 108 oraz dz. nr 214”. I. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) 
Kompleksowe wykonanie robót, obejmujących budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze 
słupami i oprawami oświetleniowymi na dz. 7/1, 108, 214, 645/6, 213/1 w m. Lisiec: - budowę linii 
kablowej zasilającej szafę pomiarowo-sterującą SO (dł. 17 m, kabel typu YAKXS 4x35mm2 od 
rozłącznika w złączu kablowym słupie do szafy pomiarowo-sterującej), - dostarczenie i montaż 
szafy pomiarowo-sterującą oświetlenia ulicznego z zabudowanym zegarem astronomicznym, - 
budowę kablowej linii oświetleniowej zasilającej słupy oświetlenia ulicznego (dł. 1388,5 m, kabel 
typu YAKXS 4x35mm2) wraz z instalacją uziemiającą wykonaną z bednarki FeZn 30x4, - 
dostarczenie i montaż słupów oświetleniowych o kształcie stożkowym okrągłym z wysięgnikami, 
stalowe ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej części elastomerem poliuretanowym do 
wysokości min. 35cm o wysokości 8m, o grubości ścianki min. 4 mm, wyposażonych w stopę 
umożliwiającą montaż na fundamencie prefabrykowanym wraz z wysięgnikiem 1-ramiennym 
prostym, ramię wysięgnika o długości L=1,0m i kącie nachylenia K=0 stopni – 38 sztuk, - 
dostarczenie i montaż słupów oświetleniowych o kształcie stożkowym okrągłym z wysięgnikami, 
stalowe ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej części elastomerem poliuretanowym do 
wysokości min. 35cm o wysokości 8m, o grubości ścianki min. 4 mm, wyposażonych w stopę 
umożliwiającą montaż na fundamencie prefabrykowanym wraz z wysięgnikiem 2-ramiennym 
prostym, ramię wysięgnika o długości L=1,0m i kącie nachylenia K=0 stopni – 1 sztuk, - 
dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych LED (barwa neutralna 4000-4250K) o mocy 39W 
3910 lm umożliwiające redukcję natężenia strumienia świetlnego w godzinach zmniejszonego 
natężenia ruchu – 40 sztuk, - budowę linii kablowej zasilającej szafę potrzeb własnych SZ (dł. 63 
m, kabel typu YAKXS 4x35mm2 od rozłącznika w szafie pomiarowo-sterującej SO do szafy 
potrzeb własnych SZ), - dostarczenie i montaż szafy potrzeb własnych SZ, - wykonanie 
niezbędnych prób i badań, 2) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą kablowej linii 
oświetleniowej oraz słupów objętych niniejszą umową. II. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi udostępniona z niniejszą SIWZ dokumentacja techniczna, w szczególności 
projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. Zamawiający 
wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące 
następujące czynności: 1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie
organizowania i realizacji robót budowlanych, 2) pracowników fizycznych, wykonujących w 



trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót ziemnych, rozbiórkowych, 
porządkowych i wykończeniowych, b) robót elektrycznych. Wymagania dotyczące zatrudnienia 
ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań,
rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co 
najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa 
wzór umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na zasadach 
określonych w Rozdziale XV pkt B SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-06-07, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 10:00, 

z up. WÓJTA
/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska

Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich


