Koluszki, dnia 28.05.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaletnik, gmina Koluszki w ulicach:
Sosnowa, Lipowa i Jodłowa
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 65, 95-040
Koluszki, woj. łódzkie, tel. 044 7256700, faks 044 7145840.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
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 ulicznego
w miejscowości Kaletnik, gmina Koluszki w ulicach: Sosnowa, Lipowa i Jodłowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaletnik, gmina Koluszki
w ulicach: Sosnowa, Lipowa i Jodłowa. Zakres rzeczowy obejmuje: a) Budowę linii kablowej
oświetlenia ulicznego ulicy Sosnowej wraz z posadowieniem 9 sztuk słupów oraz zabudową
10 opraw oświetleniowych, b) Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej wraz
z posadowieniem 12 sztuk słupów oraz zabudową 12 opraw oświetleniowych, c) Budowę
linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Jodłowej wraz z posadowieniem 7 sztuk słupów
oraz zabudową 7 opraw oświetleniowych, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera: a) Projekt budowlano - wykonawczy (ul. Sosnowa) - Załącznik nr 8A do siwz
b) Projekt budowlano - wykonawczy (ul. Lipowa) - Załącznik nr 8B do siwz c) Projekt
budowlano - wykonawczy (ul. Jodłowa) - Załącznik nr 8C do siwz d) Przedmiar robót
(ul. Sosnowa) - Załącznik nr 9A do siwz e) Przedmiar robót (ul. Lipowa) - Załącznik nr 9B do
siwz f) Przedmiar robót (ul. Jodłowa) - Załącznik nr 9C do siwz g) STWiOR (ul. Sosnowa) Załącznik nr 10A do siwz h) STWiOR (ul. Lipowa) - Załącznik nr 10B do siwz i) STWiOR
(ul. Jodłowa) - Załącznik nr 10C do siwz j) Projekt czasowej organizacji ruchu (ul. Sosnowa)
- Załącznik nr 11A do siwz k) Projekt czasowej organizacji ruchu (ul. Lipowa) - Załącznik
nr 11B do siwz l) Projekt czasowej organizacji ruchu (ul. Jodłowa) - Załącznik nr 11C do
siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6.
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:
30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na
podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
w zakresie art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz gdy wykonawca przedłoży wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał we wskazanym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie,
przebudowie, remoncie, modernizacji oświetlenia ulicznego o ilości nie mniejszej niż
25 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Należy podać rodzaj robót, wartość oraz
datę i miejsce wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia
i dokumentów zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na
podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz gdy wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
a w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi i osoba ta
będzie posiadała uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych (minimum 1 osoba). Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.
1623 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych,
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 63, poz. 394 ze zm.). Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie
złożonego oświadczenia i dokumentów zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na
podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
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;

•

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;

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)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do siwz. 2) Kosztorysy ofertowe. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane
w przypadku gdy wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 96
• 2. Okres gwarancji i rękojmi - 4
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
1.Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:
1) Wystąpienie sytuacji niemożliwych przed rozpoczęciem budowy do przewidzenia tj. a) siły
wyższej - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej
umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się
z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego,
w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć; b) niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich
wykonywania; c) wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów;
d) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie jest
niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu
zamówienia, e) protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, f) wystąpienie
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,
g) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji
zatwierdzającej te zmiany, 2) Zaistnienie konieczności rezygnacji, wprowadzenia lub zmiany
Podwykonawcy, 3) Zaistnienie konieczności zmiany osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego, 4) Wystąpienie zmiany przepisów podatkowych, 5) Zaistnienie konieczności
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 2. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w
sprawie zamówienia publicznego obejmuje: 1) Możliwość przedłużenia terminu wykonania
zamówienia i innych terminów umowy. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko
po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony
okres realizacji umowy i rękojmi. Wnioski w sprawie zmian terminów objętych umową winny
być składane najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed ich upływem pod rygorem ich
nieuwzględnienia. 2) Możliwość rezygnacji, zmiany lub powierzenia robót Podwykonawcy na
zasadach określonych w umowie. 3) Możliwość zmiany osób pełniących samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania
procesu budowlanego, 4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto
zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
podatkowymi, 5) Możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego
z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi
z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną
graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych
nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,
których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia,
rozliczone zostaną w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez
wykonawcę w kosztorysie szczegółowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych dokonane
zostanie w oparciu o odrębną umowę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.06.2015 godzina 10:30, miejsce: kancelaria Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających. 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 3. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić
dynamicznego systemu zakupów.
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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2015 r.
pod nr 77827-2015. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 28.05.2015 r.

