
Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego  

w miejscowości Rudnik Drugi 
 

Numer ogłoszenia w BZP: 194077 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 23.09.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zakrzówek , ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie, 

tel. 81 8215002, faks 81 8215002. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.lubelskie.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 wydzielonego oświetlenia 

drogowego w miejscowości Rudnik Drugi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2727 L 

w miejscowości Rudnik Drugi gmina Zakrzówek. Oświetlenie drogi wykonać poprzez budowę 

wydzielonej linii oświetlenia drogowego napowietrznej przewodem AsXSn 4x25 z natężeniem 

podstawowym 35 MPa na żerdziach wirowych i ŻN. Na odcinkach napowietrznych oprawy 

mocować na wysięgnikach WO I długości 0,5 m. W miejscu wprowadzenia przewodów do 

wysięgnika na przewodach zastosować dodatkową osłonę zabezpieczającą przewody przed 

przetarciem. Zabezpieczenie opraw bezpiecznikami SV 19.25 z wkładką topikową szybką Wts-6A. 

Przewód oświetleniowy prowadzić po przeciwnej stronie słupa względem mocowania opraw 

oświetleniowych. Wnęki słupów wyposażyć w skrzynki zabezpieczeniowe ZS-1 z wyłącznikiem 

nadmiarowym S301C-6A. Wyprowadzenie kabli zasilających do słupów oświetleniowych wykonać 



w rurach ochronnych SV 75. Zastosować oprawy oświetleniowe typu WSL 815/150 z lampami 

sodowymi SON+T+P150W. Do zasilania opraw stosować przewód YKSY 2x2,5. Przebieg trasy linii 

zasilanej z jednostki transformatorowej Rudnik 4: - obwód nr 1 w kierunku słupa nr 2 do słupa nr 7. 

Obwód zasilający (wyprowadzenie ze stacji na słup nr 1): z wolnych podstaw rozdzielnicy nn stacji 

transformatorowej Rudnik 4 wyprowadzić obwód przewodem AsXSn 2x25 do szafki oświetlenia 

drogowego zamontowanej na słupie nr 1 projektowanej linii. Z szafki wyprowadzić dwa obwody 

oświetleniowe przewodami AsXSn 4x25 . Do wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, 

przewody chronić rurami typu RVS 47. Rury ochronne do żerdzi mocować za pomocą taśmy 

stalowej COT 37. Zastosować typową szafkę oświetleniową typu SOU wykonaną z tworzywa 

termoutwardzalnego. Szafkę wyposażyć w tablicę licznikową 3-fazową, tablicę1-fazową pod zegar, 

oraz urządzenia sterujące zapalaniem oświetlenia z zabezpieczeniami. Na słupie nr 1 na 

przewodach roboczych obwodów oświetleniowych zainstalować odgromniki typu SE 30.150-0,50/5. 

Odgromniki należy uziemić - wartość uziemienia nie większa niż 10 ?. Każdy słup znajdujący się w 

pasie drogowym drogi powiatowej pomalowany musi być farbą odblaskową zgodnie ze wzorem 

znaków drogowych U-9a i U-9b określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

dnia 23 grudnia 2003 r.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 

45.31.61.10-9. 

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: 29.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli dysponuje osobą: -kierownik budowy 

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku 

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 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=183 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek Pok. Nr 5D. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 23-213 

Zakrzówek Sekretariat (Pok. Nr 7). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 
 

Zakrzówek, dn. 23 września 2013 r. 

Grzegorz Krawiec 

Wójt   

(-) mgr inż. Grzegorz Lemiecha 


