
Kalety: Budowa oświetlenia parkowego ścieżki rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja a
Słowiańską w Kaletach.
Numer ogłoszenia: 88069 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34
3527630, faks 34 3527635.

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 parkowego ścieżki
rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja a Słowiańską w Kaletach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zabudowa 14
wolnostojących latarni o wysokości ponad ziemię 4m, montowane na fundamencie
prefabrykowanym. Słupy aluminiowe, naturalnie anodowany z wnękową tabliczką
bezpiecznikową. Oprawy ze źródłem światła typu metalohalogenkowym o mocy 70W. Podstawa
- odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium, osłona osprzętu elektrycznego - poliwęglan. IP 65;
klasa izolacji II. Oprawa z rastrem ze stali nierdzewnej. Kabel typu YAKXS 4x35 mm2 o długości
272m i długości kabla 356m, wzdłuż kabla ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm. Złącze
sterownicze zgodnie z dokumentacją techniczną..

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: 11.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 zł.
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Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia
08.05.2014 r. do godz. 10:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie,
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę
lub przebudowę sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oświetlenia
ulicznego, placów, parkingów itp. o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (bru o)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co
najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w  wykazie  lub  złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienależycie
co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną  obejmującą  swym  zakresem  budowę  lub
przebudowę  sieci,  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  oświetlenia
ulicznego, placów, parkingów itp. o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (bru o);;
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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;

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)

Wypełniony Formularz Oferty, Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami
zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje treść bez żadnych zastrzeżeń,
Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie kosztorysu uproszczonego, Pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem notarialnie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca
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może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
podczas wykonywania zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do
dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów na
użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać zakres i formę udostępniania zasobów
oraz okres jakiego to zobowiązanie dotyczy. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem
udowodnienia zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
danego zamówienia, o ile korzysta z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany do
przedłożenia stosownego oświadczenia tych podmiotów w formie pisemnego zobowiązania.

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.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 przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia
dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób,
technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego;
w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady
deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres
będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; W powyższych przypadkach
nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: htpp://bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pok. nr 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660
Kalety, Sekretariat Burmistrza miasta Kalety, pok. nr 22..

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
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