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Gmina Krasnobród: Realizacja operacji Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół

zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu

"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

 
 
Ogłoszenie nr 586365-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. 
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane 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 Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3

Maja  36 , 22440   Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail

um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.krasnobrod.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.krasnobrod.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Tak 

adres 

adres um@krasnobrod.pl lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferta musi zostać opatrzona podpisem elektronicznym.

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferty można przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Krasnobrodzie. 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja operacji Rozbudowa terenów

rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. 

Numer referencyjny: I 271.14.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) 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: ZAKRES

ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ BUDOWA KŁADEK POMOSTÓW

PRZY ZBIORNIKU WODNYM ZALEW W KRASNOBRODZIE. Projekt budowlany: nazwa zadania:

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki

wodnej. Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kładek (pomostów) przy zbiorniku wodnym Zalew w

Krasnobrodzie. Projektant: mgr inż. Adam NIEDABYLSKI Sitaniec 426, 22-400 Zamość Projekt

wykonawczy: Nazwa zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w
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Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kładek (pomostów)

przy zbiorniku wodnym Zalew w Krasnobrodzie. Projektant: mgr inż. Adam NIEDABYLSKI Sitaniec

426, 22-400 Zamość Zakres robót 1. Pomost rekreacyjny – spacerowy nr 1 – konstrukcja pomostu

stalowo –drewniana. 1.1. Długość pomostu – 13,02m 1.2. Szerokość pomostu 2,36m, w tym szerokość w

świetle barierek – 2,00m 1.3. Powierzchnia całkowita – 30,73m 2. Pomost rekreacyjny widokowy nr 2 –

konstrukcja pomostu – drewniana. 2.1. Długość pomostu – 8,20m 2.2. Szerokość pomostu 3,20m, w tym

szerokość w świetle barierek 2,70m, 2.3. Powierzchnia całkowita – 26,24m2 3. Pomost do cumowania nr

3 – konstrukcja pomostu stalowo –drewniana. 3.1. Długość pomostu – 2,50m 3.2. Szerokość pomostu –

4,00m 3.3. Powierzchnia całkowita – 10,00 m2 Pomosty wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę nr

745/2017 z dnia 23.11.2017r. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY: ELEMENTY MAŁEJ

ARCHITEKTURY Projekt Budowlano-Wykonawczy Nazwa: Rozbudowa terenów rekreacyjnych i

turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Obiekty: Elementy małej

architektury: Wiata ochronna wraz z stołem i ławą tablica informacyjna, śmietnik. Projektant: Radzik

Architekci Konstanty Radzik ul. Rynek Wielki 7/2; 22-400 Zamość. Wiata Osadzenie obiektu na czterech

stopach fundamentowych wykoanych jako bloczki żelbetowe o wymiarach 30cmX30cmX105cm (beton

B-25). Ława o wymiarach 45X190X45 – szt. 2 stół 75X230X70 – szt. 1 Konstrukcja nośna Wykonana z

drewna sosnowego kl. II impregnowanego ciśnieniowo preparatami grzybo i pleśniobójczymi. Cała

konstrukcja opiera sięna czterech słupach 18X18 mocowanych za pomocą śrub stalowych fi 10mm do

stóp fundamentowych. Słupy spięte płatwiami o wymiarach 18X18 usztywniono zastrzałami. Więźba

dachowa Krokwiowo – jętkowa – wykonana tradycyjnie z zaciosami ciesielskimi. Krokwie i jętki o

wymiarach 8X18. Pokrycia dachowe połać dachowa obita szalówką drewnianą gr. 3,2cm jednostronnie

struganą, Na deskowaniu położona papa wstępnego krycia oraz gont bitumiczny z posypką ceramiczną w

kolorze brązowym. Posadzka Pod zadaszeniem wykonana z kostki betonowej (szarej) gr. 8cm na

podsypce cementowo – piaskowej gr 5cm, ujętej w obrzeże betonowe. Stół i ławy Wykonać z bierwion

struganych 14X14cm łączonych przy pomocy kołków drewnianych i skręcanych śrubami stalowymi fi

10mm. Siedzisko h=45cm, stół h=75cm. Tablica informacyjna Konstrukcja nośna – słupy drewniane

(rozstaw 120cm) sosnowe, strugane o przekroju 14X14 połączone pławią 14X14 z daszkiem. Konstrukcja

daszku Wykonany z krawędziaków. Krokwie i poprzeczki do tablic 5X10cm. Wysokość tablicy 2,50m,

szerokość 1,50m. Pokrycie – gont bitumiczny. Tablica informacyjna Płyta OSB lub sklejka o wymiarach

70X100cm. Koszt Typowy, katalogowy. Elementy małej architektury wykonywane zgodnie ze

zgłoszeniem zamiaru wykonania w/w budowy, oraz wykonania robót budowlanych z dnia 29.08.2017r.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ Obiekt: Budowa

oświetlenia terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie. Budowa linii

kablowej oświetlenia na obszarze terenów rekreacyjnych i turystycznych o łącznej długości trasy 476m.
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Projektant: Firma Projektowo – Wykonawcza „ELEKTRIMO” Sylwester Krasoń Rzeczyca 72; 22-678

Ulhówek Zakres rzeczowy robót Budowa linii kablowej (zalicznikowej) na potrzeby zasilenia terenów

rekreacyjnych i turystycznych w energię elektryczną o łącznej długości trasy 230m. Budowa trzech

obwodów kablowych typu YAKY 4X35. Dla słupów o wysokości H=5m i H=6m – stosować fundament o

wymiarach podstawy 0,255 X 0,255m i czoła 0,24 X 0,24m i wysokości 0,9m. Dla słupów o wysokości

H=9m – stosować fundament o wymiarach podstawy 0,41 X 0,41 i czoła 0,4 X0,4m i wysokości 1,2m.

Rozstaw śrub typu M. Słupy oświetleniowe i ich montaż Dla słupów nr 1 i 2 – słup o wysokości H=6m.

Słup bez szwu jednoelementowy. Średnica przy podstawie fi 0,12m. Podstawa słupa o wymiarach 0,224

X 0,224m. Grubość ścianki słupa 0,004m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. Oprawa

montowana na jednoramiennym wysięgniku słupowym będącym oddzielnym elementem. Dla słupów nr 3

– 4, 4/1 -4/5, 5-7, 7/1, 8-12 – słup o wysokości H=5m. Słup bez szwu jednoelementowy. Średnica przy

podstawie fi 0,12m. Podstawa słupa o wymiarach 0,224 x 0,224m. Słup z zakończeniem rurowym o

średnicy fi 0,06m. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie. Dla słupów nr 13-14 – słup o wysokości

H=9m. Słup bez szwu jednoelementowy. Średnica przy podstawie fi 0,18m. Podstawa słupa o wymiarach

0,4 X0,4m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. cztery naświetlacze montowane na

konstrukcji będącej oddzielnym elementem. Wysięgnik i konstrukcja mocowania oprawy Słupy nr 1 i nr 2

–jednoelementowy wysięgnik jednoramienny aluminiowy anodowany. Wysięg 1m. Słupy nr 13 i nr 14 –

montaż konstrukcji aluminiowej anodowanej do zainstalowania trzech naświetlaczy. Konstrukcja w rzucie

poziomym przypomina kwadrat o wymiarach 0,48 X 0,48. Oprawy i naświetlacze oświetleniowe

Przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw typu LED. Typy opraw

przeznaczone do montażu punktów świetlnych przeznaczone do montażu na wysięgniku oraz montowane

bezwysięgnikowo będą takie same. Zasilanie terenów rekreacyjnych Szafy kablowe SK nr 1 i 2. Obie

szafy wyposażone w gniazda 230 i 230/400V. Szafę kablowa SK nr 2 zasilić kablem typu YAKY 4X70 z

SK nr 1 zaś do SK nr 1 wprowadzić kabel typu YAKY 4X120. Elementy wykonywane na podstawie

zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 14.09.2017r. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45311100-1

31527200-8

45314310-7

45242000-5

45112710-5
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-11-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: WARUNEK POSIADANIA ZDOLNOSCI ZAWODOWEJ W CZĘSCI

ZAMÓWIENIA NR 1 Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w części

zamówienia nr 1 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem

terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub remontu lub przebudowy lub

modernizacji mostu lub kładki. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż 50.000,00zł

brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie

załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. WARUNEK POSIADANIA ZDOLNOSCI

ZAWODOWEJ W CZĘSCI ZAMÓWIENIA NR 2 Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i

doświadczenia w części zamówienia nr 2 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich

pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub

modernizacji oświetlenia ulicznego. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż

100.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na

podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) ODPISU z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) OŚWIADCZENIA Wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu). DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa

dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się

takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców składających ofertę

wspólną oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w punktach od 1 do 2. Wykonawca,

który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do
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złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt. 1-2, w celu zbadania czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i

ust. 5 Ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: a) WYKAZU robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty; 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków

udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1)Zobowiązanie lub inne dokumenty

podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 2) W

przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć

dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3)

W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5

000zł słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz.

1089); 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38 9639

0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert. Przy czym w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – rozbudowa terenów

rekreacyjnych”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy

złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty. 4.

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod

warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:  gwarancja będzie

zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5

Prawa zamówień publicznych;  okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania

ofertą określony w SIWZ;  gwarancja będzie gwarancją bezwarunkową;  gwarancja będzie złożona

w formie oryginału. 5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej

kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień
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publicznych, a w szczególności spełnia odpowiednio wymagania wskazane w rozdziale IX

Wymagania dotyczące wadium SIWZ.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Tak 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA
20,00

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość

zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia

funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty

uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej

14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia

funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na

uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca

przedkłada Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku

roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26

ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający

dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub

wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących
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sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy

jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia

Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie

zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę

wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite

opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest

przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę

dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) inne

zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych

oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten

sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-08-16, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 
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> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

ROBOTY BUDOWLANE - Branża hydrotechniczna oraz branża - montaż elementów

małej architektury.

1) 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:ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ BUDOWA KŁADEK POMOSTÓW PRZY

ZBIORNIKU WODNYM ZALEW W KRASNOBRODZIE. Projekt budowlany: nazwa zadania:

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki

wodnej. Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kładek (pomostów) przy zbiorniku wodnym Zalew w

Krasnobrodzie. Projektant: mgr inż. Adam NIEDABYLSKI Sitaniec 426, 22-400 Zamość Projekt

wykonawczy: Nazwa zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w

Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kładek (pomostów) przy

zbiorniku wodnym Zalew w Krasnobrodzie. Projektant: mgr inż. Adam NIEDABYLSKI Sitaniec 426, 22-

400 Zamość Zakres robót 1. Pomost rekreacyjny – spacerowy nr 1 – konstrukcja pomostu stalowo –

drewniana. 1.1. Długość pomostu – 13,02m 1.2. Szerokość pomostu 2,36m, w tym szerokość w świetle

barierek – 2,00m 1.3. Powierzchnia całkowita – 30,73m 2. Pomost rekreacyjny widokowy nr 2 – konstrukcja

pomostu – drewniana. 2.1. Długość pomostu – 8,20m 2.2. Szerokość pomostu 3,20m, w tym szerokość w

świetle barierek 2,70m, 2.3. Powierzchnia całkowita – 26,24m2 3. Pomost do cumowania nr 3 – konstrukcja

pomostu stalowo –drewniana. 3.1. Długość pomostu – 2,50m 3.2. Szerokość pomostu – 4,00m 3.3.

Powierzchnia całkowita – 10,00 m2 Pomosty wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 745/2017 z
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dnia 23.11.2017r. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY: ELEMENTY MAŁEJ

ARCHITEKTURY Projekt Budowlano-Wykonawczy Nazwa: Rozbudowa terenów rekreacyjnych i

turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Obiekty: Elementy małej

architektury: Wiata ochronna wraz z stołem i ławą tablica informacyjna, śmietnik. Projektant: Radzik

Architekci Konstanty Radzik ul. Rynek Wielki 7/2; 22-400 Zamość. Wiata Osadzenie obiektu na czterech

stopach fundamentowych wykoanych jako bloczki żelbetowe o wymiarach 30cmX30cmX105cm (beton B-

25). Ława o wymiarach 45X190X45 – szt. 2 stół 75X230X70 – szt. 1 Konstrukcja nośna Wykonana z

drewna sosnowego kl. II impregnowanego ciśnieniowo preparatami grzybo i pleśniobójczymi. Cała

konstrukcja opiera się na czterech słupach 18X18 mocowanych za pomocą śrub stalowych fi 10mm do stóp

fundamentowych. Słupy spięte płatwiami o wymiarach 18X18 usztywniono zastrzałami. Więźba dachowa

Krokwiowo – jętkowa – wykonana tradycyjnie z zaciosami ciesielskimi. Krokwie i jętki o wymiarach 8X18.

Pokrycia dachowe połać dachowa obita szalówką drewnianą gr. 3,2cm jednostronnie struganą, Na

deskowaniu położona papa wstępnego krycia oraz gont bitumiczny z posypką ceramiczną w kolorze

brązowym. Posadzka Pod zadaszeniem wykonana z kostki betonowej (szarej) gr. 8cm na podsypce

cementowo – piaskowej gr 5cm, ujętej w obrzeże betonowe. Stół i ławy Wykonać z bierwion struganych

14X14cm łączonych przy pomocy kołków drewnianych i skręcanych śrubami stalowymi fi 10mm. Siedzisko

h=45cm, stół h=75cm. Tablica informacyjna Konstrukcja nośna – słupy drewniane (rozstaw 120cm)

sosnowe, strugane o przekroju 14X14 połączone pławią 14X14 z daszkiem. Konstrukcja daszku Wykonany z

krawędziaków. Krokwie i poprzeczki do tablic 5X10cm. Wysokość tablicy 2,50m, szerokość 1,50m.

Pokrycie – gont bitumiczny. Tablica informacyjna Płyta OSB lub sklejka o wymiarach 70X100cm. Koszt

Typowy, katalogowy. Elementy małej architektury wykonywane zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania

w/w budowy, oraz wykonania robót budowlanych z dnia 29.08.2017r. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45242000-5, 45112710-5
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-11-15
 

5) Kryteria oceny ofert: 
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Kryterium Znaczenie

UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA
20,00

CENA 60,00

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE - Branża Elektroenergetyczna

1) 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:ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ Obiekt: Budowa oświetlenia terenów

rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie. Budowa linii kablowej oświetlenia na

obszarze terenów rekreacyjnych i turystycznych o łącznej długości trasy 476m. Projektant: Firma

Projektowo – Wykonawcza „ELEKTRIMO” Sylwester Krasoń Rzeczyca 72; 22-678 Ulhówek Zakres

rzeczowy robót Budowa linii kablowej (zalicznikowej) na potrzeby zasilenia terenów rekreacyjnych i

turystycznych w energię elektryczną o łącznej długości trasy 230m. Budowa trzech obwodów kablowych

typu YAKY 4X35. Dla słupów o wysokości H=5m i H=6m – stosować fundament o wymiarach podstawy

0,255 X 0,255m i czoła 0,24 X 0,24m i wysokości 0,9m. Dla słupów o wysokości H=9m – stosować

fundament o wymiarach podstawy 0,41 X 0,41 i czoła 0,4 X0,4m i wysokości 1,2m. Rozstaw śrub typu M.

Słupy oświetleniowe i ich montaż Dla słupów nr 1 i 2 – słup o wysokości H=6m. Słup bez szwu

jednoelementowy. Średnica przy podstawie fi 0,12m. Podstawa słupa o wymiarach 0,224 X 0,224m. Grubość

ścianki słupa 0,004m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. Oprawa montowana na

jednoramiennym wysięgniku słupowym będącym oddzielnym elementem. Dla słupów nr 3 – 4, 4/1 -4/5, 5-7,

7/1, 8-12 – słup o wysokości H=5m. Słup bez szwu jednoelementowy. Średnica przy podstawie fi 0,12m.

Podstawa słupa o wymiarach 0,224 x 0,224m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. Oprawa

montowana bezpośrednio na słupie. Dla słupów nr 13-14 – słup o wysokości H=9m. Słup bez szwu

jednoelementowy. Średnica przy podstawie fi 0,18m. Podstawa słupa o wymiarach 0,4 X0,4m. Słup z

zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. cztery naświetlacze montowane na konstrukcji będącej

oddzielnym elementem. Wysięgnik i konstrukcja mocowania oprawy Słupy nr 1 i nr 2 –jednoelementowy

wysięgnik jednoramienny aluminiowy anodowany. Wysięg 1m. Słupy nr 13 i nr 14 – montaż konstrukcji

aluminiowej anodowanej do zainstalowania trzech naświetlaczy. Konstrukcja w rzucie poziomym
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przypomina kwadrat o wymiarach 0,48 X 0,48. Oprawy i naświetlacze oświetleniowe Przewidziano montaż

punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw typu LED. Typy opraw przeznaczone do montażu

punktów świetlnych przeznaczone do montażu na wysięgniku oraz montowane bezwysięgnikowo będą takie

same. Zasilanie terenów rekreacyjnych Szafy kablowe SK nr 1 i 2. Obie szafy wyposażone w gniazda 230 i

230/400V. Szafę kablowa SK nr 2 zasilić kablem typu YAKY 4X70 z SK nr 1 zaś do SK nr 1 wprowadzić

kabel typu YAKY 4X120. Elementy wykonywane na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z

dnia 14.09.2017r. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231400-9, 45311100-1, 31527200-8, 45314310-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-11-15
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA
20,00

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


