
Ogłoszenie nr 560418947-N-2021 z dnia 24.02.2021 r.

Fałków: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w
Gminie Fałków”, wspólfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550061-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510170266-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul.
Zamkowa  1 A, 26-260  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail
p.pekala@falkow.pl, faks 447 873 535.
Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.2020.RPOWŚ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis 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 wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia
ulicznego w gminie Fałków”.Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu
oświetlenia drogowego należy: • wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia drogowego wraz z uzgodnieniem z

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/48180577-c8c2-40d4-959c-c868e...

1 z 3 2021-02-24, 14:10



Zamawiającym i PGE Dystrybucja, • demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z
wysięgnikami i montaż w ich miejsce dostarczonych nowych opraw energooszczędnych LED w
ilości 709 sztuk wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami zasilającymi, nowymi
zabezpieczeniami, nowymi zaciskami prądowymi, • demontaż istniejącego w szafie stacji
transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia poza stacją
transformatorową wraz z przeniesieniem układu pomiarowego w ilości 71 sztuk, • przeprowadzenie
badań, prób i pomiarów, • montaż dwóch zestawów solarnych PV (OZE), • dostawa i uruchomienie
inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja techniczna
materiałów i dostaw (SSTMiD))

II.4) Główny kod CPV: 31520000-7
Dodatkowe kody CPV:

45316110-9,
45310000-3,
45311100-1,
71355200-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
6 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. ,  ,  ul.Toruńska 9 ,  26-600,  Radom, 
kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
1299000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
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podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Opóźnienia w realizacji zamówienia z uwagi na przestoje w dostawach wywołane sytuacją związaną z
COVID-19 - art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 374 ze zm),
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wydłużono termin realizacji zamówienia o 2 miesiące z uwagi na sytuację wywołaną COVID-19
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