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Ogłoszenie nr 510049477-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.
Gmina Miejska Zgorzelec: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512265-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul.
Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988,
e-mail wzp@zgorzelec.com, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.1.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego
przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu, w granicach działek ewidencyjnych o nr 2 i 9/2 (Obr. IX,
AM-4) oraz 200 (Obr. IX, AM-5). 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
montaż słupów stalowych okrągłych ocynkowanych ogniowo wraz z montażem opraw
oświetleniowych typu LED oraz wykonanie linii kablowej zasilającej. 3) Szczegółowy opis i
zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej
Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) projekt budowlany, b) projekt
wykonawczy, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Decyzja Nr
499/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę – wydana przez Starostę Zgorzeleckiego, e) pozostałe dokumenty i
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uzgodnienia, f) przedmiar robót. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w ppkt 2 niniejszego punktu stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy)
należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby
były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu
zamówienia. 5) Załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w
rozumieniu art. 31 ustawy Pzp. 6) Rozwiązania równoważne: a) W przypadku, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym; c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania
dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o
których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych
określeń, jako przykładowych i pomocniczych. d) Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych,
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót
budowlanych zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach
niniejszego postępowania. e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony
do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty
mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć,
czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego w stosunku do opisanych przez
Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą
posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz
posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7) Podwykonawstwo: a) W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią
Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą
zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje
zamówienie samodzielnie. b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w
projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 8) Wymagania dotyczące zatrudnienia
na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na
bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod
kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym - polegające na: •
przygotowaniu zaplecza budowy, • wykonywaniu robót elektrycznych i ogólnobudowlanych
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających z zakresu robót budowlanych
(pkt 4 ppkt 1 niniejszego rozdziału); • wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie,
tj.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg nie
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dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień
Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. b) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie
umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww.
czynności. c) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu
oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), zawierające informację
o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez
wskazane osoby. d) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww.
warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz
Nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75226.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Ryszard Droszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Produkcyjno-Usługowo-Handlowa RICARDO
Email wykonawcy: ricardo2003@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Górnicza 35
Kod pocztowy: 59-900
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Miejscowość: Zgorzelec
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: Monika Droszcz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika
Droszcz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Prusa 30-32
Kod pocztowy: 59-900
Miejscowość: Zgorzelec
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76891.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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