
Ogłoszenie nr 500028389-N-2017 z dnia 14-09-2017 r. 

Gmina Fałków: Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

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: 565466-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  , 26260   
Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail lesiak_ugfalkow1@vp.pl, 
faks 447 873 535. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl i www.falkow.asi.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.6.2017 
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:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dobudowę dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach: a) Fałków: - Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem ziemnym 
YAKXS 4x25mm2 o dł. trasy 243m i dł. całkowitej 288m. -Budowę linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego przewodem ASXSN 2x25mm2 o dł. trasy 152m i dł. całkowitej 168m. - 
Ustawienie słupów latarni oświetlenia ulicznego z oprawą sodową mocy 70W - 6szt i dodatkowo 
montaż 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych o mocy 70W b) Skórnice - Budowa linii 
kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm2 dł. całk. 665m. - Montaż latarni oświetlenia 
ulicznego - 15 szt., z oprawami oświetlenia LED 80W 16 szt. d) Starzechowice - Budowę linii 
kablowej oświetlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS 4x25mm2 o dł. trasy 139m i dł. 
całkowitej 166m. - Ustawienie słupów latarni oświetlenia ulicznego z oprawami ze źródłem 
światła LED o mocy 80W - 3 szt. - Modernizacja szafki oświetlenia ulicznego. z oprawami mocy 
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70W e) Wola Szkucka - Ustawienie 2 słupów stalowych latarni solarnych o wysokości 6 m, wraz 
z modułem fotowoltaicznym mocy 230W i oprawami LED o mocy 28W Szczegółowy zakres 
znajduje się w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ. Termin wykonania zadania – do 
dnia 30.11.2017r Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót 
budowlanych bez wad. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby 
wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: -Montaż i instalacja podzespołów elektrycznych szafek 
sterowniczych oświetlenia ulicznego 

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: 14/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 140673.95 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak 
Email wykonawcy: biuro@pro-mar.pl 
Adres pocztowy: ul.Piłsudskiego 115 
Kod pocztowy: 26-200 
Miejscowość: Końskie 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

2017-09-14https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b6a860d7-abec-4e60-993f-9dd029ef04ad



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 173028.96 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173028.96 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181532.12 
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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