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Ogłoszenie nr 510147162-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Gmina Sitkówka - Nowiny: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA – NOWINY – ETAP III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Umowa RPSW.03.04.00-26.0035/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26.0035/17 pn
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny -Etap III
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4
Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej" OSI III
Efektywa i zielona energia RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 558461-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540125626-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe
Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail
d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.nowiny.com.pl/, (Zakładka przetargi) 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SITKÓWKA –
NOWINY – ETAP III

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
INO.272.16.P.20

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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: 

2. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny – Etap III realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. Prace projektowe: a) opracowanie i przedłożenie do
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akceptacji projektu doboru opraw oświetleniowych wraz z dokumentami (np. kartami
katalogowymi, atestami, aprobatami itp.) pozwalającymi na dokonanie weryfikacji parametrów
technicznych wskazanych w PFU w stosunku do opraw przewidzianych do zastosowania przy
realizacji przedmiotu zamówienia. b) uzyskania akceptacji projektu doboru opraw
oświetleniowych, c) uzyskania akceptacji zaproponowanych opraw oświetleniowych, d)
opracowanie projektów budowlano – wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) oraz
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz.
1129), w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w
siedmiu egzemplarzach, e) opracowanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach, f)
opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389) w dwóch egzemplarzach, g) opracowanie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów w dwóch egzemplarzach, h)
pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, i) rękojmia na wykonaną dokumentację będzie wynosiła minimum 36 miesięcy
licząc od dnia jej odbioru. Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa
projekt umowy. j) Wykonawca w ramach swoich obowiązków musi uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na
realizację zakresu zamówienia. 2.2. Roboty budowlane: Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Sitkówka-Nowiny obejmuje następujący zakres prac: - demontaż 10 słupów
parkowych wraz z oprawami oświetleniowymi, - wykonanie 6 muf kablowych na istniejących
kablowych liniach oświetleniowych w miejscach demontowanych słupów, - demontaż
istniejących opraw oświetleniowych w ilości 340 kompletów, - demontaż wysięgników rurowych
wraz z bezpiecznikami oraz przewodami zasilającymi oprawy na linii napowietrznej w ilości 11
kompletów, - demontaż wysięgników rurowych jednoramiennych typu pastorał ze słupów
stalowych CS60-70/3 w ilości 39 kompletów - demontaż wysięgników rurowych
dwuramiennych typu pastorał ze słupów stalowych CS60-70/3 w ilości 3 kompletów - demontaż
członów oświetleniowych z rozdzielni niskiego napięcia istniejących stacji transformatorowych
– 2 kpl., - montaż nowych szaf oświetleniowych poza rozdzielnią niskiego napięcia istniejących
stacji transformatorowych, z wyniesieniem układów pomiarowych, zabudową układu sterowania
oświetleniem wraz z układem kompensacji mocy biernej oraz złączem licznikowym – 2kpl. -
wymianę istniejących szaf kablowych oświetlenia ulicznego na nowe wraz z układem
kompensacji mocy biernej oraz złączem ZK1+1P – 4 kpl. - wymianę przewodów na YDY
3x1,5mm2 relacji oprawa – IZK w słupach zasilanych kablowo w ilości 329 szt. - wymianę
tabliczek bezpiecznikowych na izolowane złącza kablowe jednoobwodowe – 269 kpl., -
wymianę tabliczek bezpiecznikowych na izolowane złącza kablowe dwuobwodowe – 30kpl., -
montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysokości 1,0m i długości 1,5m, kącie
nachylenia 5 stopni na słupach stalowych CS60-70/3 – 39 kpl., - montaż wysięgnika rurowego
dwuramiennego 180st. o wysokości 1,0m i długości 1,5m, kącie nachylenia 5 stopni na słupach
stalowych CS60-70/3 – 3 kpl., - montaż wysięgnika rurowego powyżej linii napowietrznej o
długości 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni w ilości 10 kpl., - montaż nowego bezpiecznika i
przewodu YDY 3x1,5mm2 zasilającego oprawę na linii napowietrznej w ilości 10 kpl., - montaż
opraw drogowych LED z wykorzystaniem wysięgnika na słupach linii napowietrznej w ilości 10
szt. - montaż opraw drogowych LED z wykorzystaniem wysięgnika na słupach zasilanych z linii
kablowej w ilości 78 szt. - montaż opraw drogowych LED na trzpieniu na słupach zasilanych z
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linii kablowej w ilości 54szt. - montaż opraw pastorał LED z wykorzystaniem wysięgnika na
słupach zasilanych z linii kablowej w ilości 25 szt. (oświetlenie jezdni) - montaż opraw pastorał
LED z wykorzystaniem wysięgnika na słupach zasilanych z linii kablowej w ilości 23 szt.
(oświetlenie chodnika) - montaż opraw pastorał LED z wykorzystaniem wysięgnika na słupach
zasilanych z linii kablowej w ilości 149 szt. (oświetlenie parkowe) - montaż 3 kpl. lampy
hybrydowej zasilanej z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych - dokonanie niezbędnych
pomiarów powykonawczych oraz pomiary dla dwóch wybranych przez inwestora lokalizacji
pomiarów fotometrycznych obejmujących luminancję oraz wielkości założone na etapie doboru
opraw oświetleniowych. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) Programie
funkcjonalno – użytkowym, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ b) Schemat punktów
świetlnych przewidzianych do modernizacji - załącznik nr 9 do SIWZ c) Przykładowych
wyliczeniach klas oświetleniowych - załącznik nr 11 do SIWZ d) Wykaz punktów
przewidzianych do modernizacji - załącznik nr 12 do SIWZ 3.1. Dodatkowe warunki dotyczące
przedmiotu zamówienia: 3.1.1. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazana zostanie nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w
stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie
wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów,
urządzeń, równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 3.1.2. Wykonawca
zobowiązany jest: a) W terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać
Zamawiającemu projekt doboru opraw oświetleniowych, celem weryfikacji przez
Zamawiającego zgodności z PFU i załącznikiem nr 11 do SIWZ. b) Roboty budowlano -
montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i
przepisami BHP. c) Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodności. d) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w
miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót
budowlanych, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja
lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. e) wykonać przedmiot umowy z
materiałów własnych. 3.2. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby przez
cały okres realizacji robót Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia określony w §
1 ust 1 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Ilość pracowników
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin
wykonania zmówienia oraz złożoność dokumentacji projektowej. 3.2.1 Zamawiający zastrzega
sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania złożenia przez Wykonawcę, w
terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia iż osoby wykonujące przedmiot
zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.2.2. Zmiana
pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia skutkuje obowiązkiem
dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
wykazu i dowodów, o których mowa w pkt 3.2.1. 3.2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
weryfikacji w/w dowodów poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku dostarczenia umów o
pracę (do wglądu, oznacza to że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał
danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach o pracę), osób mających wykonywać
te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 3.3. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu
budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować
zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 3.4. Zamawiający informuje, że w godzinach 8.00 –
15.00 są dostępne do wglądu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu): Program Funkcjonalno -
Użytkowy, stanowiący załącznik do SIWZ. W przypadku wystąpienia trudności technicznych z
pobraniem ze strony internetowej Zamawiającego pełnej SIWZ z załącznikami, Zamawiający
może wydać bezpłatnie pełną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 74232000-4

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 746420.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: P.P.H.U. ENERGOTECH Mariusz Śnioch 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Uniwersytecka 8i 
Kod pocztowy: 25-351 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

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 
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 844000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 844000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1045500.00 
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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