
Baranów: Budowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Kopiska gmina Baranów nr ewid. dz. 255/6, 278, 2 69/2,

268/3 przy drodze powiatowej Nr 1513 Nowa Pułapina - Kopiska

Numer ogłoszenia: 408886 - 2013; data zamieszczenia : 08.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 337512 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

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.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopiska gmina Baranów nr ewid. dz. 255/6, 278, 269/2, 268/3 przy

drodze powiatowej Nr 1513 Nowa Pułapina - Kopiska.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopiska gmina Baranów nr ewid. dz. 255/6, 278,

269/2, 268/3 przy drodze powiatowej Nr 1513 Nowa Pułapina - Kopiska 2. Ogólny zakres robót przedstawia się następująco - dobudować 7 słupów linii napowietrznej -

projektowany odcinek linii oświetleniowej zasilić z projektowanej skrzynki SON zlokalizowanej na słupie nr 3 Na słupach zamontować oprawy OUSe 70 z lampami 70 W.

Oprawy typu OUSe 70 naleŜy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu WP1. Na słupach naleŜy zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5kA 9(na

skrajnych słupach projektowanego odcinka obwodu oświetleniowego. NaleŜy wykonać uziemienie prętowe ze słupów krańcowych projektowanego odcinka obwodu,

odporność uziemienia . Podłączenie oprawy oświetleniowej, wykonać przewodami YDY 3*2,5 mm² w układzie przewodów TNS, przed oprawa zainstalować bezpiecznik typu

SV 19,25 z wkładką bezpiecznikowa 4A. Rozdział przewodów PE i N dokonać pod zaciskiem prądowym, połączenia do przewodu oświetleniowego. 3. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa zawarte są w dokumentacji projektowej, w tym przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załącznik nr 8 do siwz. 4. 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. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, które zostały opisane w niniejszych dokumentach przetargowych zgodnie z

zakresem robót wynikającym z załączonego do siwz przedmiaru robót. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. Wykonawca w ramach niniejszego

zamówienia zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

JOEL AC/DC Jan Olszewski, Kaski ul. Brzozowa 2, 96-314 Baranów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 31116,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  36371,25

Oferta z najni Ŝszą ceną: 36371,25 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 36371,25

Waluta:  PLN.


