
Baranów: Budowa o świetlenia ulicznego na dz. nr ew. 28/2 i 196/1 we w si

Cegłów, dz. nr ew. 198/2 i 198/3 we wsi śaby, oraz dz. nr ew. 119, 120, 201,

202/1 i 202/2 we wsi Bo Ŝa Wola przy drodze powiatowej nr 3833 Szymanów

- Bronisławów

Numer ogłoszenia: 309882 - 2013; data zamieszczenia : 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858 13

50, faks 46 858 13 68.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.gmina-baranow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 28/2 i 196/1

we wsi Cegłów, dz. nr ew. 198/2 i 198/3 we wsi śaby, oraz dz. nr ew. 119, 120, 201, 202/1 i 202/2 we wsi BoŜa

Wola przy drodze powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest budowa

oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 28/2 i 196/1 we wsi Cegłów, dz. nr ew. 198/2 i 198/3 we wsi śaby, oraz dz. nr

ew. 119, 120, 201, 202/1 i 202/2 we wsi BoŜa Wola przy drodze powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów 1.

Ogólny zakres robót przedstawia się następująco Projekt obejmuje budowę 3 słupów, oraz podwieszenie odcinka linii

napowietrznej n.n. 0,4 kV, na słupach istniejących i nowoprojektowanych. W celu oświetlenia drogi powiatowej

naleŜy: - Dobudować 3 słupy linii napowietrznej - Na istniejących słupach oraz projektowanych podwiesić przewód

typu AsXSn 2*25mm² - Projektowany odcinek linii oświetleniowej zasilić z projektowanej skrzynki SON zlokalizowanej

na słupie nr. 1 - Na słupach zamontować oprawy OUSe z lampami 70W. Oprawy tupu OUSe 70W naleŜy

zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu WP1. Na słupach zamontować ograniczniki przepiec typu BOP

0,5/5kA zgodnie z projektem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia

wykonawstwa zawarte są w szczególności w uproszczonych projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz. 3.

UWAGA: Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest w załączonym do

siwz przedmiarze robót - tzn. wykonawca złoŜy ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie

zakresu wynikającego z załączonego przedmiaru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, które

zostały opisane w niniejszych dokumentach przetargowych zgodnie z zakresem robót wynikającym z załączonego do

siwz przedmiaru robót. 5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia naleŜy wykonywać z naleŜytą

starannością, zgodnie z dokumentacja projektową, stwiorb, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa,

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 6. Materiały

stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać,

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w stwiorb. 7.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równowaŜnych w stosunku do tych wskazanych w



dokumentacji przetargowej i stwiorb pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego,

wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równowaŜność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do

wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający. 8. Wykonawca w ramach niniejszego

zamówienia zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 2 odrębnych zamówień w zakresie niezbędnym wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, tj. w zakresie robót budowlanych polegających na budowie

oświetlenia ulicznego. Minimalna wartość kaŜdej z dwóch wyŜej wymienionych budów musi

wynosić co najmniej 30.000,00 zł.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a) Kierownik robót ogólnobudowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami

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

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub waŜne uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i

za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. b) Geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie

geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne

i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obsługa inwestycji lub waŜne uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub

geodezyjna obsługa inwestycji, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i



prawidłowo ukończone;

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

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie



tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

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: najniŜsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.gmina-baranow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Baranowie ul.

Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.08.2013 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


