Ogłoszenie nr 322749 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.
Złotów: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców (do wjazdu do Amcoru) i części ul.
Brzozowej w Złotowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 306395 - 2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 307690 - 2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów, krajowy numer identyfikacyjny 52544100000, ul.
al. Piasta 1, 77400 Złotów, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 67 263 21 49 wew. 31, faks
67 265 00 25, e-mail urzad@zlotow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców (do wjazdu do Amcoru) i części ul. Brzozowej w
Złotowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2016

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:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa oświetlenia drogowego ulic: Powstańców, Za
Dworcem i Brzozowej w Złotowie. Z uwagi na zagadnienia związane z własnością działek i
wynikającą z tych względów potrzebą uzgodnień kompleksowy i kompletny merytorycznie zakres
opracowania projektowego został rozdzielony na dwa zakresy: Zakres I – obejmujący budowę
oświetlenia na ulicy Powstańców (do wiaduktu kolejowego) – działka nr 74 – Obręb Złotów 0091.
Stan istniejący, cel opracowania i opis terenu: Obecnie, ul. Powstańców od skrzyżowania z ul.
Staszica w kierunku wiaduktu kolejowego jest oświetlona częściowo na długości ok. 110m
typowymi oprawami ulicznymi z lampą sodową zamontowaną na słupie stalowym o wysokości 8m
i wysięgnikiem w ilości 4 szt. Załączanie oświetlenia zrealizowane jest w szafce sterowania
oświetleniem przy słupie nr 12. Obecnie budowane oświetlenie oświetlenie będzie kontynuacją
istniejącej instalacji z punktem przyłączenia w istniejącym słupie nr 11 w ramach istniejącej mocy
przyłączeniowej. Celem niniejszego inwestycji budowa oświetlenia drogowego, którego głównym
zadaniem będzie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych. Właścicielem
istniejącego oświetlenia drogowego jest Gmina Miasta Złotów. Przedmiotowy obszar projektowanej
inwestycji nie leży na terenach chronionych krajobrazowo oraz architektoniczno-konserwatorskich.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i o opiece nad zabytkami. Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy Inwestycja nie
wpływa negatywnie na środowisko, nie przewiduje się zagrożenia dla higieny i zdrowia jej
użytkowników. Przedmiotowy teren objęty projektowaną inwestycją jest znacznie uzbrojony w
podziemne sieci elektroenergetyczne SN i Nn, sanitarne i telekomunikacyjne mogące stwarzać
bezpośrednie zagrożenie podczas realizacji inwestycji oraz w późniejszym jej użytkowaniu.
Wymiana urządzeń oświetleniowych: W uzgodnieniu z Inwestorem, dla ujednolicenia
projektowanego ciągu oświetleniowego ul. Powstańców należy z istniejących czterech słupów o
numerach S11 ÷ S14 zdemontować oprawy sodowe zastępując je projektowanymi oprawami LED.
Zdemontowane oprawy sodowe należy zamontować w nowych wskazanych przez Inwestorach
lokalizacjach. Charakterystyka elektroenergetyczna: Napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
Napięcie odbiorników Uo = 230V Moc zainstalowana - projektowana Pi = 0,62 kW Układ sieci
TN-C Układ instalacji odbiorczej TN-C-S Zasilanie elektroenergetyczne: Zasilanie
elektroenergetyczne w ramach istniejącego przyłącza. Projektowany wzrost mocy zainstalowanej
nie przekroczy istniejącej mocy przyłączeniowej. Zakres II – obejmujący budowę oświetlenia na
ulicy Powstańców (za wiaduktem kolejowym) oraz ulic Za Dworcem i Brzozowej – działki: nr 184,
174/5, 175/3, 179, 181/2, 197 – Obręb Złotów 0090. Stan istniejący, cel opracowania i opis terenu:
Obecnie, ul. Powstańców od wiaduktu kolejowego w kierunku drukarni AMCOR, ulica Brzozowa
oraz częściowo ul. Za Dworcem są nieoświetlone. Celem inwestycji jest budowa oświetlenia
drogowego, którego głównym zadaniem będzie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
pojazdów i pieszych. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
nr 8831/2016/OD5/ZR9, w pobliskiej stacji transformatorowej „KUJAŃSKA 1” (964/660) ZEP
9016 jest wystarczająca rezerwa mocy, aby zasilić projektowane oświetlenie uliczne z mocą
przyłączeniową w wysokości 6,0 kW w układzie trójfazowym. Przedmiotowy obszar projektowanej
inwestycji nie leży na terenach chronionych krajobrazowo oraz architektoniczno-konserwatorskich.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i o opiece nad zabytkami. Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy Projektowana
inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko, nie przewiduje się zagrożenia dla higieny i
zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji. Przedmiotowy teren objęty projektowaną

inwestycją jest znacznie uzbrojony w podziemne sieci elektroenergetyczne SN i Nn, sanitarne i
telekomunikacyjne mogące stwarzać bezpośrednie zagrożenie podczas realizacji inwestycji oraz w
późniejszym jej użytkowaniu. Zasilanie elektroenergetyczne: Zgodnie z technicznymi warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 8831/2016/OD5/ZR9, w pobliskiej stacji
transformatorowej „KUJAŃSKA 1” (964/660) ZEP 9016 jest wystarczająca rezerwa mocy, aby
zasilić projektowane oświetlenie uliczne z mocą przyłączeniową w wysokości 6,0 kW w układzie
trójfazowym. We wskazanym na planie miejscu przy ul. Za Dworcem zaprojektowane i
pobudowane zostanie przyłącze na napięciu 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1-1P
– wg odrębnego opracowania Enea Operator. Charakterystyka elektroenergetyczna: · Napięcie
zasilania Un = 400V/230V, 50Hz · Napięcie odbiorników Uo = 230V · Moc zainstalowana Pi = 1,25
kW · Układ sieci TN-C · Układ instalacji odbiorczej TN-C-S
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45314310-7
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45111200-0,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wartość bez VAT447611.72
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, , Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89620, Chojnice, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209100.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 209100.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209100.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

