
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej – ul. Tartaczna w Suchej ”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościelna 109

1.4.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.4.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230269/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 07:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej – ul. Tartaczna w Suchej ”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego
oświetlenia. W ramach opracowania projektuje się: budowę kablowej sieci nN – oświetlenia uliczne - dł.
trasy 288m. Należy zamontować nowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami na fundamentach
dobranych do konstrukcji słupa. Fundamenty zabudować poziomując 2 cm nad teren zielony.
Projektowane słupy konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej gr. min 4mm z wysięgnikami o długości
1m dla latarni ulicznych. Słup z wysięgnikiem musi zapewniać wysokość zawieszenia oprawy - h=8m.
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Oprawy oświetlenia ulicznego - projektowane słupy oświetlenia ulicznego wyposażyć w oprawy: - LED
50W min. 6812Lm – 9kpl. Oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym z rozsyłem jak w obliczeniach, z
wbudowanym zasilaczem umożliwiającym zaprogramowaną redukcję natężenia oświetlenia oraz
wbudowanym ochronnikiem przepięciowym min. 10kV. Efektywność fotopowa opraw LED powinna być
> 120Lm/W, sprawność zasilacza >95%, współczynnik oddawania barw Ra>70. Oprawy powinny
posiadać deklarację ENEC lub inna deklarację potwierdzającą zgodność parametrów technicznych z
rzeczywistością. Oprawy zasilić przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 poprzez złącza słupowe o stopniu
ochrony nie mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z wkładką
bezpiecznikową gG6 A. Konstrukcję słupa połączyć z uziomem płaskownikiem FeZn 25x4 mm za
pomocą połączeń skręcanych oraz z przewodem PEN kabla zasilającego. Całość prac prowadzić
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004. W celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw.
Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekt budowlany, oraz
szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do SWZ. Ofertę należy przygotować w
oparciu o wyżej wymienione dokumenty.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ,
projekcie budowlanym, oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach
wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która stanowić będzie załącznik do umowy.
Załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy.
Zawarte w załączonych do SWZ dokumentach (projekty budowlane, przedmiary robót oraz
szczegółowe specyfikacje techniczne) ewentualne nazwy producentów lub symbole określające
niektóre materiały należy traktować, jako przykładowe.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-10-20 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4
ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.1 i § 9, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
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