
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica 

Górna – etap VI 

 

 

1. Zamawiający 
 
Nazwa: Gmina Niebylec 
Adres: 38-114 Niebylec 170 
NIP: 819-15-65-408 
REGON: 690582192 
Tel.: 17 27 73 002 
Fax: 17 27 73 454 
E-mail: sekretariat@niebylec.com.pl 
Strona internetowa: http://bip.niebylec.pl/ 
Godziny pracy: poniedziałki 900 - 1700, wtorki – piątki 700 - 1500. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
2.1. Postępowanie, ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą 30 000,00 

euro, prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone jest sygnaturą IP.271.16.2017. 
Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten znak. 

2.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niebylec, 

w tym oświetlenia drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna etap 
VI. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
 
Oświetlenie drogi powiatowej Gwoźnica Górna od słupa nr 6 do słupa nr 15, w tym: 
a) kopanie rowów dla kabli ręcznie – 248 m3, 
b) zasypanie rowów dla kabli mechanicznie – 248 m3, 
c) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (szer. 0,1 m) – 647 m, 
d) ułożenie rur osłonowych PVC Fi 140 mm (DVK 75) -  90 m, 
e) przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm – 35 m, 
f) układanie kabli w rowach kablowych ręcznie, przykrycie folią (kabel YAKY 4x35) – 647 m, 
g) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YAKY 4x35) – 125 m, 
h) obróbka na sucho kabli na napięcie 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-
żyłowy do 50 mm2 – YAKY 4x35 – 20 szt., 
i) montaż i stawianie słupów oświetleniowych do 100 kg, słup typu S-95 sześciokątny 
ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200 + wysięgnik ocynkowany ST-Y 
długości 1,5 m (całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) – 10 szt., 

http://bip.niebylec.pl/


j) montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe 
i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m – przewód YDY 3x1,5 – 10 kpl, 
k) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa AMBAR 2 z redukcją 
mocy, II klasa izolacji + żarówka SON-T PIA Plus 150 W – 10 szt., 
l) układanie uziomów w rowach kablowych – bednarka FeZn 25x4 – 80 m, 
m) próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, w tym obsługa geodezyjna, wycinka gałęzi 
po trasie – 1 kpl. 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu 
zamówienia: 

45.23.14.00-9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 

45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

3.3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się 
w projekcie budowlanym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia 
o zamówieniu. 

3.4. Ilekroć przy opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji technicznej, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót znajdują się określenia konkretnego 
producenta lub konkretnego produktu, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisywanym, a posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych dopuszczalne jest jednakże przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego rozwiązania, co oznacza, że 
uznane będzie każde rozwiązanie równoważne o parametrach identycznych lub lepszych niż 
opisane. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 
właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają przesłanki do uznania równoważności. 

 
4. Opis części zamówienia 
 
4.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

4.2. Oferty częściowe jako nie odpowiadające treści ogłoszenia o zamówieniu zostaną odrzucone. 
 
5. Termin i miejsce realizacji zmówienia 
 
5.1 Miejsce wykonywania robót budowlanych: gmina Niebylec, miejscowość Gwoźnica Górna. 

5.2 Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r. 
 
6. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są załączyć do składanej oferty 

 
6.1 Formularz ofertowy (według załącznika nr 1); 

6.2 Kosztorys ofertowy (według przedmiaru robót - załącznika nr 2). 
 
7. Opis sposobu przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert 

 
7.1 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny zawierać podpis osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy. 



7.2 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było 
zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. 

7.3 Koperta powinna być zaadresowana zgodnie z poniższym: 

 
„Gmina Niebylec 

38-114 Niebylec 170”, 

a także opatrzona oznaczeniem: 

„Oferta na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebylec – Barycz 
w miejscowości Gwoźnica Górna – etap VI 

Nie otwierać przed 20.12.2017 r., godz. 10:10” 
 
7.4 Ofertę w kopercie opatrzonej oznaczeniem jak powyżej należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 9 – Kancelaria ogólna, 
do dnia 20.12.2017 r. do godz. 10:00. 

7.5 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną odesłane bez 
otwierania. 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Sebastian 
Szczepaniak - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, tel. 17 27 73 998.  
 
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta posiadać będzie najniższą cenę spośród 
wszystkich ofert złożonych w terminie. 
 
10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 
 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą pocztową. Zawiadomienie 
przesłane do wybranego Wykonawcy będzie zawierało jednocześnie informację o wyznaczonym 
terminie zawarcia umowy. 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2) Przedmiar robót – załącznik nr 2; 
3) Projekt budowlany – załącznik nr 3; 
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik 

nr 4. 
 
Załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Niebylec, dnia 13.12.2017 r. 
 

  


