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Ogłoszenie nr 500188824-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Gmina Zebrzydowice: Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul.
Granicznej w Kończycach Małych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581094-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza 6, 43410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 324 755 107, e-mail ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.13.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: - oświetlenia ulicznego, w ramach którego konieczna jest zabudowa 5 słupów wirowych wraz z
podwyższeniem kabla oświetleniowego na istniejących 28 słupach linii energetycznej nN / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 1
445 m: w tym ok. 120 mb podziemna linia kablowa/, zamontowanie 33 opraw oświetleniowych / zamawiający przewiduje możliwość
przekazania części opraw oświetleniowych jako materiał inwestora – w takim przypadku w rozliczeniu powykonawczym zadania koszt opraw
przekazanych wykonawcy zostanie wprowadzony bez wartości / - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby / budowy oświetlenia dla odcinka wykorzystującego istniejące słupy linii energetycznej nN
pomiędzy projektowanymi słupami wg posiadanego projektu P1/2 – P2/21 oraz niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia zakończenia zadania
w PINB Zakres opracowań projektowych: a/ pozyskanie map w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych zadań b/ uzyskanie zgody
na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba / c/ uzyskanie zgody na podwieszenie projektowanej linii oświetleniowej na istniejące słupy,
uzgodnienia branżowe, wszelkie decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od
potrzeby / d/ projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz. e/ kosztorys inwestorski – 2 egz. f/ przedmiar robót – 2 egz. g/ specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz. h/ projekt czasowej zmiany ruchu na czas robót – 3 egz. / jeśli zajdzie taka potrzeba / i/ nośnik
elektroniczny projektu / CD / - 1 egz. Zakres budowy: - wykonanie zaprojektowanych odcinków sieci oświetleniowych UWAGA. Jako załącznik
do oferty należy przedstawić szczegółową kalkulację montażu oprawy oświetlenia ze źródłem sodowym 150 W oraz układem redukcji mocy
150/100 W IP66 II klasa izolacji / KNNR 5 1003-04 SST 01 pkt 5
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71323100-9
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Email wykonawcy: tomelektro@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Libowiec 20
Kod pocztowy: 44-336
Miejscowość: Jastrzebie-Zdrój
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Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 213000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 213000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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Drukuj
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