Osiecznica: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach
Osieczów i Świętoszów
Numer ogłoszenia: 6293 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiecznica , ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie,
tel. 075/ 731-21-11, 731-21-07, 731, faks (075) 73 12 148.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://osiecznica.bip.net.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 oświetlenia drogowego w
miejscowościach Osieczów i Świętoszów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osieczów i Świętoszów realizowanego w
ramach zadań: Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów, Uzupełnienie oświetlenia
drogowego w m. Świętoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej, Uzupełnienie oświetlenia
drogowego w m. Świętoszów przy ul. Świerkowej oraz Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m.
Świętoszów przy ul. Koszarowej zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje: 1) budowę oświetlenia
drogowego w miejscowości Osieczów: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 - 3180 m, - montaż słupów
oświetleniowych aluminiowych anodowanych na fundamentach - 50 szt., - montaż słupów
oświetleniowych aluminiowych anodowanych na fundamentach - 20 szt., - montaż opraw ledowych 52 szt. -montaż opraw ledowych - 20 szt. -montaż wysięgników jednoramiennych aluminiowych
anodowanych - 48 szt. -montaż wysięgników dwuramiennych aluminiowych anodowanych - 2 szt. 2)
budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świętoszów: a) ul. Gimnazjalna: -ułożenie kabla
YAKY 4x25 mm2 - 38 m, -montaż słupa oświetleniowego na fundamencie - 1 szt., -montaż oprawy
parkowej ZSD(lub równoważna) - 1 szt. b) ul. Saperska: -ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 - 771 m, montaż słupów oświetleniowych wysięgnikowych zbieżnych sześciokątnych na fundamentach - 14
szt., -montaż opraw ledowych - 14 szt. c) ul. Świerkowa: -ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 - 264 m, montaż słupów oświetleniowych sześciokątne stalowe ocynkowane na fundamentach - 7 szt., -montaż

opraw ledowych - 7 szt. d) ul. Koszarowa: -ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 - 322 m, -montaż słupów
oświetleniowych sześciokątne stalowe ocynkowane na fundamentach - 7 szt., -montaż opraw
ledowych - 7 szt. -montaż wysięgników stalowych ocynkowanych sześciokątnych - 7 szt. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp, nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego w technologii objętej
zamówieniem podstawowym, polegających na: 1) budowie oświetlenia drogowego w
miejscowości Osiecznica ul. Jasna dz. nr 671, ul. Wspólna dz. nr 670, 672, ul. Na Skarpie dz. nr
673, 675/4. 2) budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Osieczów wzdłuż drogi o nr ewid.
działki 71. 3) budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Tomisław wzdłuż dróg o nr ewid.
działek 274, 277, 104. 4) budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świętoszów ul.
Husarska dz. nr 155.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
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: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł.
Szczegółowe informacje na temat wadium opisane są w pkt 12 SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w
wykonaniu robót budowlanych przy montażu minimum 50 punktów oświetleniowych oraz
2000 m sieci kablowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu



składania ofert
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

o


warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

o


warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony

o

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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;

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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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)
- kosztorys ofertowy, - dowód wniesienia wadium, - harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - Termin gwarancji - 5

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
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty wykonawcy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia w
przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót,
potwierdzoną przez inspektora nadzoru, o liczbę dni występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych; Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku zaistnienia
konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność
przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia podstawowego, o liczbę dni
koniecznych do wykonania zamówienia dodatkowego; Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację
zamówienia w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji,

w szczególności: 1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 2) odmowy wydania przez organa administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, itp., 3) zmiany przepisów powodujących uzyskanie dokumentów,
które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań nie zakładanych w opisie
przedmiotu zamówienia. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego
postanowienia jest nieważna. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w
przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://osiecznica.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Osiecznicy ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Osiecznicy ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica pok. nr 18 - 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

