
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

budowę oświetlenia drogowego w Nowym Folwarku  
(kod CPV 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego) 

 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego  – 45316110-9. 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w Nowym Folwarku. 

I. Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Wykopy mechaniczne pod słupy jednoŜerdziowe o długości 10.0 m. 
2. MontaŜ i stawianie słupów wirowanych jednoŜerdziowych z ustojem prefabrykowanym o Ŝerdzi 

długości 10.5 m. 
3. MontaŜ i stawianie słupów linii napowietrznej nn – pojedynczy bez ustojów. 
4. MontaŜ przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm². 
5. MontaŜ wysięgników rurowych długości 1.5 m na słupach. 
6. MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach. 
7. Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg do 4 mocowań. 
8. Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm²). 
9. Mechaniczne pogrąŜanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III. 
10. MontaŜ ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych. 
11. Badania i pomiary instalacji uziemiającej. 

II. Wymagania dodatkowe: 
1. Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty              

i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej (naleŜy 
dostarczyć Zamawiającemu). 

2. Na w/w roboty oraz wbudowane materiały wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc  
od daty odbioru protokołu robót. 

3. Roboty objęte umową naleŜy wykonać zgodnie ze: 
− szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. 

zm.). 
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  (Dz. U z 2004 r. Nr. 92,  

poz. 881, z późn. zm.). 
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 
8.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 15.09.2010 r. 
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

  11.1  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
  11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:   



                 Wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej jednej 
podobnej roboty  w zakresie budowy linii elektrycznych - do kaŜdej pozycji wykazu musi 
być załączony dokument potwierdzający, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych (przez Wykonawcę, podmioty 
występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia 
warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. 
Osoby zdolne do wykonania zamówieni: Wykonawca, musi wykazać, Ŝe dysponuje 
kierownikiem robót w branŜy elektrycznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące 
wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków 
udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości 
stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. 

  11.4  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: 

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
naleŜy przedłoŜyć: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu  
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
 w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.  

11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

11.5  Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

11.6   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 



12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł). 
17. Termin składania ofert: 06.08.2010 godzina 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Nie przewiduje się uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu 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. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.07.2010 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 
 
 


