OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przebudowa infrastruktury drogowej polegająca na budowie
instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów
Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2019 r. pod numerem
586581-N-2019.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, krajowy
numer identyfikacyjny 65090333900000, ul. ul. Wybickiego 1 , 37-700 Przemyśl, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6790335 do 38, e-mail przetargi@zdm-przemysl.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zdm-przemysl.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.zdm-przemysl.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie

2
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa infrastruktury drogowej
polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok
2019 w Przemyślu
Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa infrastruktury drogowej
polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok
2019 w Przemyślu z podziałem na pięć części.
II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9
71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót. Zamówienie to polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w
ilości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust.
1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie
w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek w powyższym
zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy)
polegające na budowie linii oświetleniowych wykonanych na drogach publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a. zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia; d. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile dotyczy) 4. pełnomocnictwo w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót odpowiednio co najmniej o okres
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w
następujących sytuacjach: a. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub
innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy, c. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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: Nie
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Sanatoryjnej i ul. Kordeckiego w
1 Nazwa:
nr:
Przemyślu - budowa instalacji oświetlenia drogowego
1) 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:ul. Sanatoryjna Zakres obejmuje: a. Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej , budowy instalacji oświetlenia
drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych. Projekt wykonawczy winien zawierać
obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem założonej klasy oświetleniowej zastosowanych opraw i
słupów. Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu.
Projekt należy opracować w 4 egz. i przekazać Zamawiającemu w niebieskich segregatorach. b.
Montaż słupów oświetlenia drogowego - szt 3. c. Montaż opraw oświetlenia drogowego LED - szt 3.
d. Wykonanie linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 około L-115/130m. e. Ułożenie w rowie kablowym
dodatkowo uziemienia wykonanego płaskownikiem FeZn 25x4, połączyć z istniejącym
płaskownikiem przy słupie przyłączeniowym. f. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki
brukowej około 7 m2 g. Uporządkowanie terenu objętego wykopami, odtworzenie powierzchni
zielonych. h. Podłączenie zasilania oświetlenia z istniejącej latarni. i. Wykonanie pomiarów
rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. j.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - kpl.3. k.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. ul. Kordeckiego Zakres obejmuje: a. Opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej , budowy instalacji
oświetlenia drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych. Projekt wykonawczy
winien zawierać obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem założonej klasy oświetleniowej
zastosowanych opraw i słupów. Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić w Zarządzie Dróg
Miejskich w Przemyślu oraz PGE Dystrybucja S.A. Rejon Przemyśl. Projekt należy opracować w 4
egz. i przekazać Zamawiającemu w niebieskich segregatorach. b. Wprowadzenie kabla zasilającego
YAKXS 4x35 mm2 na słup nr 4/205/2- montaż odgromnika. c. Montaż słupów oświetlenia
drogowego - szt 3. d. Montaż opraw oświetlenia drogowego LED - szt 3. e. Wykonanie linii kablowej
YAKXs 4x35 mm2 około L-115/130m. f. Ułożenie w rowie kablowym dodatkowo uziemienia
wykonanego płaskownikiem FeZn 25x4, połączyć z istniejącym płaskownikiem przy słupie
przyłączeniowym. g. Przewiert sterowany pod drogą ul. Kordeckiego około 6 m h. Uporządkowanie
terenu objętego wykopami, odtworzenie powierzchni zielonych. i. Podłączenie zasilania oświetlenia
z istniejącej latarni. j. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. k. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej - kpl.3. l. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
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Część
Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Żółkiewskiego w Przemyślu - budowa
2 Nazwa:
nr:
instalacji oświetlenia drogowego
1) 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:a. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbędnym do
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury
drogowej , budowy instalacji oświetlenia drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień
branżowych. Projekt wykonawczy winien zawierać obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem
założonej klasy oświetleniowej zastosowanych opraw i słupów. Projekt budowlany i wykonawczy
należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu oraz PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Przemyśl. Projekt należy opracować w 4 egz. i przekazać Zamawiającemu w niebieskich
segregatorach. b. Montaż słupów oświetlenia drogowego - szt 3. c. Montaż opraw oświetlenia
drogowego LED - szt 3. d. Wykonanie linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 około L-190/220m , w tym
pozostawienie dwóch zapasów kabli umożliwiających w przyszłości montaż latarni oświetleniowych.
e. Ułożenie w rowie kablowym dodatkowo uziemienia wykonanego płaskownikiem FeZn 25x4,
połączyć z istniejącym płaskownikiem przy słupie przyłączeniowym. f. Przewiert sterowany przez ul.
B. Chrobrego około 9 m g. Uporządkowanie terenu objętego wykopami, odtworzenie powierzchni
zielonych. h. Podłączenie zasilania oświetlenia z istniejącej latarni. i. Wykonanie pomiarów
rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. j.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - kpl.3. k.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00

Część
Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Mieszka I, Chocimska i Domowa w
3 Nazwa:
nr:
Przemyślu - budowa instalacji oświetlenia drogowego
1) 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:a. Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia
na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej , budowy instalacji oświetlenia
drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych. Projekt wykonawczy winien
zawierać obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem założonej klasy oświetleniowej
zastosowanych opraw i słupów. Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić w
Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu. Projekt należy opracować w 4 egz. i przekazać
Zamawiającemu w niebieskich segregatorach. b. Montaż słupów oświetlenia drogowego szt 6. c. Montaż opraw oświetlenia drogowego LED - szt 6. d. Wykonanie linii kablowej
YAKXs 4x35 mm2 około L-225/260m. e. Ułożenie w rowie kablowym dodatkowo uziemienia
wykonanego płaskownikiem FeZn 25x4, połączyć z istniejącym płaskownikiem przy słupie
przyłączeniowym. f. Wykonanie przewiertu pod drogą ( ul. Chocimska ) około 6 m g.
Uporządkowanie terenu objętego wykopami, odtworzenie powierzchni zielonych. h.
Podłączenie zasilania oświetlenia z istniejącej latarni. i. Wykonanie pomiarów rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. j. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - kpl.3. k. Wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej. l. Demontaż istniejących wysięgników i opraw oświetleniowych
– szt. 2 m. Montaż opraw typu LED na wysięgniku – szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
2)
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00

Przebudowa infrastruktury drogowej przecznice ul. Bielskiego w Przemyślu Część
4 Nazwa:
budowa instalacji oświetlenia drogowego
nr:
1) 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:a. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbędnym do
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury
drogowej , budowy instalacji oświetlenia drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień
branżowych. Projekt wykonawczy winien zawierać obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem
założonej klasy oświetleniowej zastosowanych opraw i słupów. Projekt budowlany i wykonawczy
należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu oraz PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Przemyśl. Projekt należy opracować w 4 egz. i przekazać Zamawiającemu w niebieskich
segregatorach. b. Montaż słupów oświetlenia parkowego - szt 7. c. Montaż opraw parkowych typu
LED - szt 7. d. Wykonanie linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 około L-240/280m. e. Ułożenie w rowie
kablowym dodatkowo uziemienia wykonanego płaskownikiem FeZn 25x4, połączyć z istniejącym
płaskownikiem przy słupie przyłączeniowym. f. Wykonanie przewiertu pod drogą około 19 m g.
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników około 60 m3 h. Uporządkowanie terenu objętego
wykopami, odtworzenie powierzchni zielonych. i. Podłączenie zasilania oświetlenia z istniejącej
latarni. j. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. k. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej - kpl.3. l. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00

Część
Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Droga Hurecka w Przemyślu budowa
5 Nazwa:
nr:
instalacji oświetlenia drogowego
1) 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:a. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbędnym do
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury
drogowej , budowy instalacji oświetlenia drogowego. Uzyskanie wymaganych uzgodnień
branżowych. Projekt wykonawczy winien zawierać obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem
założonej klasy oświetleniowej zastosowanych opraw i słupów. Projekt budowlany i wykonawczy
należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu. Projekt należy opracować w 4 egz. i
przekazać Zamawiającemu w niebieskich segregatorach. b. Podłączenie zasilania oświetlenia z
istniejącej latarni oświetleniowej nr 3/UM c. Montaż słupów oświetlenia drogowego - szt 7. d.
Montaż opraw oświetlenia drogowego LED - szt 7. e. Wykonanie linii kablowej YAKXs 4x35 mm2
około L-280/315 m. f. Ułożenie w rowie kablowym dodatkowo uziemienia wykonanego
płaskownikiem FeZn 25x4 – około 170 m g. Uporządkowanie terenu objętego wykopami,
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odtworzenie powierzchni zielonych. h.
Podłączenie kabli oświetleniowych do
poszczególnych latarni. i. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. j. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej - kpl.3. k. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00

