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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń

Numer ogłoszenia: 387628 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 
29 7617301 w. 47, faks 29 7617302 , strona internetowa www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w gminie Rzekuń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: W  zamówieniu 
uzupełniającym Zamawiający powierza do wykonania ten sam rodzaj usług objętych zamówieniem 
podstawowym. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
gminie Rzekuń. Budowa oświetlenia drogowego linia kablowa 120m, Ławy, ul. Słoneczna, nr ewid. 
314/27  na  terenie  gminy  Rzekuń.  3.  W ramach  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany 
również do: udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 m-cy licząc od dnia 
końcowego odbioru robót;  prowadzenia robót  zgodnie z Dokumentacja  projektową.  aktualizacji 
inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń, będącej w posiadaniu Zamawiającego w 2 
egzemplarzach; wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 
odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane; dostarczenia przed rozpoczęciem 
robót  budowlano  -  montażowych  w  celu  akceptacji  przez  Zamawiającego  kompletu  atestów, 
deklaracji  zgodności,  aprobat  technicznych,  na  wbudowane  materiały  i  urządzenia  zgodnie  z 
obowiązującym prawem; przedłożenia  Zamawiającemu pełnej  dokumentacji  odbiorowej  w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w 
trakcie  realizacji  zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego 
zamówienia; odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; 
zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  - 
budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z  materiałów  dostarczonych  przez  Wykonawcę, 
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie, 
określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; zapewnienia przejezdności 
dróg  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu  budowy,  oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w 
szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; ewentualne 
zastosowane  nazwy  producentów  własne  w  dokumentacji  przetargowej  służą  wyłącznie  do 
określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oznaczają lub 
równoważny.  Wszystkie  parametry  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający 
dopuszcza  zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli  co najmniej  takich jak 
podano  w  przedmiarze  robót  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  lecz  nie 
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gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same 
parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie  obiektu;  Zamawiający  zaleca  Wykonawcom  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  i 
zebranie  niezbędnych  informacji  do  sporządzenia  oferty.  zabezpieczenie  terenu  budowy, 
poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowe. 
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, 
przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie 
z  obowiązującymi  normami,  przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie 
elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją,  a  dokumentami  pomocniczymi  (w  tym  przedmiary  robót)-  przesądzają  zapisy 
dokumentacji projektowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2, 45.31.61.10-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
1.Zamawiający  przy  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  zadania  Modernizacja  i 
rozbudowa  oświetlenia  ulicznego  w  gminie  Rzekuń  w  zakresie  robót  polegającej  na 
modernizacji  i  rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń. Budowa oświetlenia 
drogowego linia kablowa 120m, Ławy,  ul.  Słoneczna,  nr ewid. 314/27 na terenie gminy 
Rzekuń jak również w podpisanej umowie z Wykonawcą na powyższe zadanie podstawowe 
przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1. pkt. 6 
ustawy  Pzp.  2.  Zgodnie  z  art.67  ust.1  pkt  6.  ustawy  Pzp.  a)  Zamawiający  udzielając 
Wykonawcy w dniu  27.08.2014r.  zamówienia  podstawowego mógł  w ciągu 3  lat  tj.  do 
27.08.2017 r. podpisać umowę na usługi uzupełniające. Planowane udzielenie zamówienia 
uzupełniającego Zamawiający przewidział do 15.12.2014 r. b) Zamówienie uzupełniające 
udzielone  będzie  dotychczasowemu  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił 
zamówienia podstawowego. c) Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy kwoty 
10  %  zamówienia  podstawowego  tj,  kwoty  21.983,84  zł  brutto.  c)  W  zamówieniu 
uzupełniającym  Zamawiający  powierza  do  wykonania  ten  sam  rodzaj  usług  objętych 
zamówieniem podstawowym. d) Robót w zamówieniu uzupełniającym będą wykonywane 
jako kontynuacja usług objętych zamówieniem podstawowym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA

• EL-SYSTEM Piotr Popko, ul. Sybiraków 22/22, 18-400 Łomża, kraj/woj. Podlaskie.

Wójt
Stanisław Godzina
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