Urząd Miejski
w Orzyszu

WIG.7011.4. 2018.MGA

Orzysz, dn. 10.10 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00
EURO. Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 12/12/2017 z
dnia 19 grudnia 2017 roku Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na
„Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322,
89/323, 89/324, 89/325 ”
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
Gmina Orzysz
Adres zamawiającego
Giżycka 15
Kod Miejscowość
12-250 Orzysz
Telefon:
87/4241040, 87/4241060
Faks: 87/4241050
Adres poczty elektronicznej um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl,
Adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl
Godziny urzędowania: ·poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Pracownicy prowadzący sprawę:
Specjalista ds. utrzymania dróg i infrastruktury gminnej
Marian Gajdulewicz Tel. 87/4241578 e-mail marian.gajdulewicz@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach pn, wt,śr, czw, pt, w godzinach 07; 30 – 15; 30,

II. Kody Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322,
89/323, 89/324, 89/325.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy w celu oceny informacji przekazywanych w ramach
przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
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3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Roboty budowlane polegające na dobudowie oświetlenia ulicznego w Orzyszu na
działkach 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325 obejmują w szczególności:
- roboty ziemne w zakresie kopania rowów kablowych
- budowę nowej kablowej linii oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych
zasilanej kablami typu YAKXS 4x25mm2 o łącznej długości L = 154 m,
- montaż fundamentów pod słupy ,
- montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi zgodnych
Szczegółową Specyfikacją Techniczną ( STS) - 4 szt.
- montaż opraw drogowych LED zgodnych z Szczególną Specyfikacją Techniczną ( STS) –
4 szt.
2) Szczegółowy Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 290 ze zm.) na podstawie:
a) Projektu wykonawczego „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322,
89/323, 89/324, 89/325 „,
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót elektrycznych ( SST).
c) Zgoda PGE Dystrybucja Rejon Ełk RE4/RM4/ZCH/14710/2018 z dnia 02.10.2018 r.
d) Przedmiaru robót,
które są załącznikami do zaproszenia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do
osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z
dokumentów wymienionych w ust. 2.
4) Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej
staranności zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz dokumentacją
projektową, o której mowa w ust. 2.
5) Odzwierciedleniem prac wykonywanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
jest Dziennik Budowy.
4. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
- organizację i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne pod kable elektryczne (wykopy, odwodnienie wykopów)
- podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi.
- sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
- dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z
wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci tj. PGE Dystrybucja Rejon w Ełku,
- wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do
posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci oświetleniowych.
- koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót,
obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub
kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych
przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych,
- zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca
wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
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śmieci,
zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy,
umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym
przedstawicielom Zamawiającego.
kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zapytania
ofertowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)
po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

5. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.
a) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia przedstawiony w formularzu
ofertowym
b) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zawartą umową, oraz przekazaną
dokumentacją projektową.
c) Przy wycenie prac w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca winien zapoznać się z
projektem technicznym częścią rysunkową i opisem technicznym, zapisami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, oraz pozostałymi dokumentami, które precyzują
przedmiot zamówienia.
d) Wykonawca udzieli na prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia gwarancję jakości.
Gwarancja, jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia powstałe z
przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia oraz w wyniku prawidłowego używania
przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Od momentu podpisania umowy do dnia: 30. 11.2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponujący odpowiednim sprzętem oraz osobami z uprawnieniami niezbędnym do
prawidłowego wykonania usługi,
c) kierownik budowy powinien posiadać przygotowanie zawodowe w branży
instalacyjnej- inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych napowietrznych i
kablowych linii energetycznych
VI. Zakres obowiązków Wykonawcy.
Zapewnienie odpowiedniego personelu do wykonania usługi.
Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, sprzętu i odpowiedniej
odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zamówienia oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu
drogowym.
VII. Kryteria oceny oferty.
Cena - 80 %
Termin realizacji zamówienia - 10%
Okres gwarancji na wykonane roboty – 10%
VIII. Termin złożenia oferty i wymagania:
Oferta winna być sporządzona na piśmie w jeżyku polskim i winna zawierać:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
3) Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiąca
załącznik nr 2. wraz z kserokopią uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem
członkostwa we właściwej Izbie Budowlanej.
4) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3
Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący „Dobudowa oświetlenia ulicznego
w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325 ”
Oferty należy składać w terminie do 25 października 2018 r. do godz.14w punkcie Obsługi
Interesanta ( pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gminy Orzysz ul. Giżycka 15,
12-250 Orzysz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2018 r. o godz.14³° w siedzibie
Zamawiającego, II piętro, pokój nr 48.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego.
Oferty, która wpłyną po terminie nie będzie rozpatrywane.
IX. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
X. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie oraz poprzez upublicznieniu informacji na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Orzyszu.
2. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 14 dni od
poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie
związania ofertą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub
odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
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