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Przebudowa zasilania oświetlenia ulic

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30000€

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Miasto Sejny zaprasza przedsiębiorców specjalizujących się w robotach elektroinstalacyjnych do 
złożenia ofert na przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach. 

Zadanie polega na zastąpieniu istniejących w stacjach transformatorowych układów pomiaru i  
sterowania  energią  oświetlenia  ulic  alternatywnymi  układami  usytuowanymi  poza  stacjami 
transformatorowymi.  Obsługa planowanych  układów zasilająco-sterowniczych  musi  być  niezależna 
pod  względem  organizacyjnym  od  obsługi  stacji  transformatorowych.  Wstępnie  zakłada  się 
przebudowę w taki sposób 15 punktów, przy czym ostateczna liczba może zależeć od wykonawcy (od 
analiz  i  dokumentacji  przygotowanych  przez  wykonawcę).  Ponadto w ramach niniejszego zadania 
przewiduje się wymianę niektórych wysięgników do opraw, przy czym dokładna ilość wymagająca  
pilnej  interwencji  zostanie ustalona później,  z  możliwym udziałem wykonawcy.  W ofertach należy 
uwzględnić wymianę 20 wysięgników na ocynkowane, z zastrzeżeniem, że brak tej roboty w ofercie 
nie będzie podstawą odrzucenia oferty. 

Roboty  objęte  niniejszym postępowaniem są  uzupełnieniem innych zamówień,  wykonanych 
wcześniej,  jednocześnie  wchodzą  w  zakres  istniejącego  szerszego  programu  funkcjonalno–
użytkowego, przywołanego na końcu niniejszego załącznika. 

Kody CPV: 45310000-3, 74232000-4, 45316100-6, 45316110-9, 51112200-2.

Do  obowiązków  wykonawcy  objętych  ceną  będzie  przeprowadzenie,  we  współpracy  z 
zamawiającym, praktycznie całego procesu od fazy projektowania (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  
i pozwoleniami), przez zakup materiałów i ich montaż, do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
powinien przewidzieć w szczególności uzgodnienia z zakładem energetycznym, zarządcami terenów 
objętych robotami, wojewódzkim konserwatorem zabytków (może dotyczyć niektórych przypadków),  
zgłoszenie  robót  staroście,  oraz  przygotowanie  właściwych  map.  W  przypadku  współdziałania 
zamawiającego  obowiązkiem  wykonawcy  będzie  przygotowanie  pod  względem  technicznym 
projektów wniosków oraz załączników.

Roboty muszą zostać zakończone i przygotowane do odbioru w terminie  do 30 października 
2018r., zaś za przekroczenie terminu zamawiający zamierza żądać kar umownych. Przez gotowość do 
odbioru  należy  rozumieć  w  szczególności  dostarczenie  zamawiającemu  kompletu  dokumentów 
niezbędnych do uznania zamówienia za prawidłowo wykonane.

Przewiduje się wynagrodzenie typu kosztorysowego, w którym wynagrodzenie końcowe ustala 
się odpowiednio do ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych zawartych w ofercie,  
które z zasady nie podlegają zmianie.

 



Oferty można w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Sejny lub przesłać na 
adres  ul.  Józefa  Piłsudskiego  25,  16-500  Sejny,  lub  w  wersji  cyfrowej  przekazać  na  adres 
sejny@um.sejny.pl w terminie do 28 sierpnia 2017r. do godziny 11.00. Oferty powinny zawierać cenę 
wykonania robót oraz termin rękojmi.

Nie planuje się publicznego otwarcia ofert, jednak każdy z wykonawców ma prawo obecności 
przy otwarciu, pod warunkiem odpowiednio wczesnego zgłoszenia takiego zamiaru. 

W celu ustalenia najkorzystniejszej oferty zamawiający przypisze do ceny wagę 90%, zaś do 
terminu rękojmi 10%.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający będzie 
mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony.

W przypadku,  gdy  w podanym terminie  nie  wpłynie  żadna prawidłowa oferta  zamawiający 
zamierza rozpatrzyć oferty dostarczone po ww. terminie, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji.

W postępowaniu nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych. 

W  razie  potrzeby  dodatkowych  informacji  lub  zgłoszenia  uwag  można  kontaktować  się  z 
tutejszym Urzędem (sejny @ um.sejny.pl, tel. 875162073).

Materiał pomocniczy: Program funkcjonalno–użytkowy (dostosowany do odrębnego zamówienia), 
dostępny na stronie  www. um.sejny.pl/articles/view/2555, plik 12,36MB.

Postępowanie dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.04.01-20-0015/17 pt. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”. 

Wydatek będzie podlegał rozliczeniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na podstawie umowy  nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0015/17-00 z dnia 11.07.2018 r. 
zawartej w ramach  Osi Priorytetowej V. Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. 
Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF
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