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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Rusiec
PL114
ul. Wieluńska 35
Rusiec
97438
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Sylwester Woźniak
Tel.:  +48 436766011
E-mail: sylwester.wozniak@rusiec.pl 
Faks:  +48 436766290
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rusiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rusiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego dróg w gminie Rusiec oraz wymiana opraw oświetleniowych w
budynkach użyteczności publicznej wraz ze sfinansowaniem przez stronę trzecią
Numer referencyjny: PN 2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
31500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:

mailto:sylwester.wozniak@rusiec.pl
www.rusiec.pl
www.rusiec.pl
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1. Dostawę oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą przewodu i tabliczki bezpiecznikowej w ilości
70W – 886 szt.
100W – 29 szt.
150W – 40 szt.
2. Wykonanie badań i pomiarów.
3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej inwentaryzację zmodernizowanych opraw
oraz wymianę opraw oświetleniowych w 22 budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31311000
31527260
31527210
32421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rusiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą przewodu i tabliczki bezpiecznikowej w ilości
70W – 886 szt.
100W – 29 szt.
150W – 40 szt.
2. Wykonanie badań i pomiarów.
3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej inwentaryzację zmodernizowanych opraw
oraz wymianę opraw oświetleniowych w 22 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminywraz z
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów elektrycznych dla oświetlenia ulicznego (w
tym opraw i słupów) wraz z instalacją, wymianą, budową lub przebudową oświetlenia drogowego, o wartości
minimum 200.000,00 zł brutto każde zamówienie oraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego
z Wykonawców występujących wspólnie, lub przez podmiot udostępniający samodzielnie oraz
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,
- odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1) kierownikiem robót w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
a) liczba osób: 1,
b) uprawnienia budowlane:
- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) minimalne doświadczenie:
- minimum 3 lata od daty uzyskania uprawnień,
2) dwoma brygadzistami posiadającym uprawnienia wymagane przepisami ustawy - Prawo energetyczne -
świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji
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i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
3) ośmioma monterami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami ustawy - Prawo energetyczne
- świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie mogą realizować wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w rozdziale V SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) wymiana opraw oświetlenia ulicznego;
2) wymiana tabliczek bezpiecznikowych i podłączenie do zasilania;
2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres realizacji
umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę – ustalone na podstawie art. 6 – 89 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz.U. z 2015, poz. 1265 z późn. zm).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2018
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rusiec, 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, pokój nr 3

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
- 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 97 9264 0009
0000 0097 2000 0150 z zaznaczeniem na przelewie: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego dróg w gminie
Rusiec oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej”.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie
oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018


