Kańczuga: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kańczuga na ulicy Piłsudskiego
Numer ogłoszenia: 5753 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Kańczuga , ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, woj.
podkarpackie, tel. 16 6423142, faks 16 6426630.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w miejscowości Kańczuga na ulicy Piłsudskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość szacunkowa
zamówienia poniżej 30 000. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
YAKY 4x25mm2 na terenie drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica od km 40+660
do km 40+966 w miejscowości Kańczuga, dz. nr ewid. 1852, tj. ulica Piłsudskiego. Prace należy
wykonać zgodnie z przedmiarami robót w zakresie sposobu wykonania oraz ilości prac do wykonania
oraz dokumentacją projektową w zakresie odpowiadającym pracom ujętym w przedmiarach robót.
Przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja projektową a przedmiarami należy
kierować się informacjami zawartymi w przedmiarach. Podane w opisach nazwy własne nie mają na
celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a
mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego,
merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie
zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku
opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich
samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w
Przedmiarach, dokumentacji projektowej, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/

produktom wskazanym przez zamawiającego w wyżej wskazanym opisie. Równoważność złożonej
oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub
lepsza od rozwiązań/ produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania
rozwiązania/ produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia
zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów. W przeprowadzonym
dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z
rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie
wynikać, iż rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od
rozwiązania/ produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien
precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/ produktu,
producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/
produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych
rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że
wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w
załączniku nr 9 Przedmiar..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.14.00-9, 45.31.43.00-4,
45.31.53.00-1, 45.31.61.10-9, 31.50.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie
realizacji zamówienia: - minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy/robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej (tzw. elektryczna) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym,
wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia w oparciu o załączony wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kierownika budowy
przed podpisaniem umowy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta + kosztorys ofertowy, Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym
postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty
musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do
tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty
wypełnione załączniki nr 10 lub 11 do SIWZ. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 13.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu wykonania prac w przypadku: a)
zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i
Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania robót, b)
wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur
otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych
realizowanych robót, c) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w

wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych
okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia
jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu
umownego, d) przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem
odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do pierwotnego
ustalonego czasu związania ofertą; e) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; f)
opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; g) zawieszenia
lub przerwania robót przez Zamawiającego; h) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za
które nie odpowiada Wykonawca; i) wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie
robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Inne dopuszczalne zmiany: a) zmiana, rezygnacja lub
włączenie do realizacji zadania podwykonawców, b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku
VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). c)
zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w
umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na
żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony
do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w
niniejszym postępowaniu, d) w przypadku wykonania większej/mniejszej ilości prac niż ilość określona
w przedmiarach robót*, zamawiający przewiduję możliwość podwyższenia/obniżenia wynagrodzenia
dla Wykonawcy w oparciu o obustronnie zatwierdzony kosztorys powykonawczy. Rozliczenie
wykonanych prac nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy przygotowany przez Wykonawcę i
zatwierdzony przez Zamawiającego *-różnica ta może wynikać z minimalnych błędów podczas
sporządzania przedmiaru przez Zamawiającego, Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie
wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pok. 22.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220
Kańczuga, pok. 13 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

