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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 304442-2012 z dnia 2012-08-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego 

Dębołęka - Tumidaj - Brzeźnio. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 etapy: Etap A: 1) montaż i stawianie 

słupów linii napowietrznej niskiego... 

Termin składania ofert: 2012-09-03  

 

Brzeźnio: Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dębołęka - Tumidaj - 

Brzeźnio 

Numer ogłoszenia: 395230 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 304442 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dębołęka - Tumidaj - Brzeźnio. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego 

Dębołęka - Tumidaj - Brzeźnio. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 etapy:  

Etap A: 1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia - 21 sztuk 2) montaż 

przewodów izolowanych linii napowietrznej niskiego napięcia - 739 mb 3) montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego - 10 sztuk  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304442&rok=2012-08-17
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Etap B: 1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia - 7sztuk 2) montaż 

przewodów izolowanych linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn - 273 mb 3) montaż 

opraw oświetlenia zewnętrznego - 4 sztuk  

Etap C: 1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia - 5 sztuk 2) montaż 

przewodów izolowanych linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn - 219 mb 3) montaż 

opraw oświetlenia zewnętrznego - 3 sztuk W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 

obsługę geodezyjną (wraz z inwentaryzacją powykonawczą).  

Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) pojawia się 

nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że 

określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić 

wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub 

korzystniejsze parametry/właściwości w stosunku do podanych w SIWZ/dokumentacji przykładów. 

Parametry/ właściwości zostały wskazane w dokumentacji projektowej. Powyższe zmiany muszą 

być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i dołączone do 

oferty - załącznik nr 9 do SIWZ. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i 

materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację wykonawcy, że przedmiot zamówienia 

zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. 

Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie 

składania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty (art. 30 ust. 5 

ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych 

rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Ratajczyk Paweł, Biadaczew 15, 98-260 Burzenin, kraj/woj. 

łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101883,30 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 89175,00 

 Oferta z najniższą ceną: 89175,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113573,33 

 Waluta: PLN. 

 

 

            Wójt gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


