
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY BIESIEKIERZ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331035781

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Biesiekierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-039

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943180947

1.5.8.) Numer faksu: 943180947

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@biesiekierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gstik.biesiekierz.pl/bip/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY BIESIEKIERZ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03089206-b7bc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058776/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 12:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000361/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg na terenie gminy Biesiekierz w zakresie oświetlenia drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gstik.biesiekierz.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków
dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalnyrozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016
r. UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Kierownik Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych z siedzibą w Biesiekierzu 103, 76-039
Biesiekierz, e-mail: gstik@biesiekierz.eu , nr telefonu: +48 94 31 80 947; 2) Inspektorem ochrony
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danych w Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych jest Pan: Dariusz Florek, iod@biesiekierz.eu,
Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103.3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu: związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na
ADMINISTRATORZE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; realizacji i wykonywania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień
publicznych przez ADMINISTRATORA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; niezbędnym dla
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit.
f) RODO, 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Prawo zamówień publicznych; dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym
obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną ADMINISTRATORA. 5) Pani/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6)Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów w jakich je pozyskano,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie
przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;7)
posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, b) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSTIK.K.261.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 85710,36 EUR

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 365923,24
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Bielice, gmina
Biesiekierz, ul. Cicha (dz. nr 90/22) oraz ul. Spokojna (dz. nr 90/64)Część I – zakres robót
obejmuje w szczególności:- montaż linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4X16 mm2 o długości
260 mb,- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych SW-855/60B na
fundamencie betonowym wg typowego opracowania w gruncie kat. III FB- 150 300/250/65-
4xM24 z oprawą typu LED 36W – 6 kpl.,- badania i pomiary,- wykonanie dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej zgodnie z ZUDP, zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w
Koszalinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w
zakresie realizacji i odbioru określają:a) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7.1
do SWZ,b) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6.1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 38570,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058776/01 z dnia 2021-05-19

2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Nowe Bielice, gmina Biesiekierz, ul.
Maciejek (dz. nr 1/2, 117, 118/1), w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca
projektowanego oświetlenia:Usytuowanie: Nowe Bielice, ul. Maciejek. Długość drogi do
oświetlenia wynosi ok. 120,0m linii kablowej z montażem 3 opraw LED na słupach
oświetleniowych z montażem szafki 3 fazowej. Oświetlenie powinno obejmować drogę
wewnętrzną w działkach 117, 118/1 z włączeniem się do istniejącego oświetlenia od ul.
Kwiatowej. Projekt powinien obejmować działki 1/2, 117,118/1, 118/20) uwzględniający odcinek
drogi o długości 270,0 m, zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU.Zakres robót obejmuje w
szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie koncepcji oświetlenia i
uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi
załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego, wykonanie robót budowlanych,
dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości przedsięwzięcia. Wszystkie roboty
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku odstępstwa od projektu, pełnienie
nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie prób
końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: – program
funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ –
projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr 6.2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 22499,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Stare Bielice, gmina Biesiekierz, ul.
Anyżowa (dz. nr 242/101), w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Stare Bielice, ul Anyżowa. Długość drogi do oświetlenia wynosi ok.
40,0m linii kablowej z montażem 1 oprawy LED na słupie oświetleniowym. Oświetlenie powinno
obejmować drogę wewnętrzną w działce 242/101 z włączeniem się do istniejącego oświetlenia
od ul. Laurowej. Projekt powinien obejmować działki 242/101 zgodnie z załącznikiem nr 2 do
PFU.Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych,
wykonanie koncepcji oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie
zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego,
wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości
przedsięwzięcia. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku
odstępstwa od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej, przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w
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zakresie realizacji i odbioru określają: – program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami,
stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr
6.3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 6999,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Stare Bielice, gmina Biesiekierz, ul.
Wiązowa (dz. nr 307/43), w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Stare Bielice ul. Wiązowa. Długość drogi do oświetlenia wynosi ok.
600,0m linii kablowej z montażem 16 opraw LED na słupach oświetleniowych z montażem szafki
oświetleniowej. Oświetlenie obejmować będzie drogę wewnętrzną w działce 307/43. Projekt
powinien obejmować działki 307/43 ul. Wiązowa i 4/17 ul. Daglezjowa oraz działkę 21/2 ul.
Bałtycka odcinek drogi o długości ok. 700,0m zgodnie z załącznikiem nr 3 do PFU.Zakres robót
obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie warunków na
podłączenie sieci oświetleniowych od ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul.
Morska 10, 75-950 Koszalin, wykonanie koncepcji oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z
Zamawiającym, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na
wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art.
29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty
Powiatu Koszalińskiego, wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie
oświetlenia dla całości przedsięwzięcia. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji
powykonawczej w przypadku odstępstwa od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach
opracowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy
geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań
Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: – program funkcjonalno – użytkowy
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
– załączniki od nr 6.4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 89999,99 PLN
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4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
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kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Stare Bielice, gmina Biesiekierz, ul.
Jesionowa (dz. nr 31/47), ul. Grabowa (dz. nr 33/3) i ul. Bukowa (dz. nr 35/11), w formule
zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego oświetlenia:Usytuowanie: Stare
Bielice ul. Jesionowa i ul. Grabowa. Długość drogi do oświetlenia wynosi ok. 160,0 m linii
kablowej z montażem 4 opraw LED na słupach oświetleniowych podłączonych do istniejącego
oświetlenia w ulicy Jesionowej do ostatniej lampy oraz ul .Bukowa - długość drogi do oświetlenia
ok. 120,0m linii kablowej z montażem 3 opraw LED na słupach oświetleniowych podłączonych
do istniejącego oświetlenia w ulicy Platanowej. Projekt powinien obejmować działki 31/47 ul.
Jesionowa i 33/3 ul. Grabowa oraz działki 36 ul. Platanowa, 35/11 ul. Bukowa zgodnie z
załącznikiem nr 4 do PFU.Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów
projektowych, wykonanie koncepcji oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym,
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez
złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego,
wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości
przedsięwzięcia. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku
odstępstwa od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej, przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w
zakresie realizacji i odbioru określają: – program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami,
stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr
6.5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 47052,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
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45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
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kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Biesiekierz (dz. nr 8/1, 2/109, 2/44),
gmina Biesiekierz, w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Biesiekierz dz. 8/1, 2/109, 2/44. Długość drogi do oświetlenia wynosi
ok. 210,0 m linii kablowej z montażem 7 opraw LED na słupach oświetleniowych. Oświetlenie
obejmować będzie drogę wewnętrzną w działkach 8/1, 2/109 ,2/44 z podłączeniem do
oświetlenia istniejącego na skrzyżowaniu dróg przy działce 2/54. Projekt powinien obejmować
działki 8/1,2/109,2/44 dla odcinka drogi o długości ok. 210,0 m zgodnie z załącznikiem nr 5 do
PFU.Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych,
wykonanie koncepcji oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie
zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego,
wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości
przedsięwzięcia. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku
odstępstwa od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej, przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w
zakresie realizacji i odbioru określają: – program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami,
stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr
6.6 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 34999,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058776/01 z dnia 2021-05-19

2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
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bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Biesiekierz, gmina Biesiekierz, (dz.
nr 318/2, 317, 410), w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Biesiekierz, długość drogi do oświetlenia wynosi ok. 600,0m linii
kablowej z montażem 15 opraw LED na słupach oświetleniowych i szafką oświetleniową.
Oświetlenie obejmować będzie działki nr 318/2, 61/1, 317, 410. Projekt powinien obejmować
działki nr 318/2, 61/1 ,317, 410, 1/14, 21/1 dla odcinków dróg o długości ok. 750,0 m zgodnie z
załącznikiem nr 6 do PFU.Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów
projektowych, uzyskanie warunków na podłączenie sieci oświetleniowych od ENERGA-
OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, wykonanie koncepcji
oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z
wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego, wykonanie robót
budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości przedsięwzięcia.
Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku odstępstwa
od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru
określają: – program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7.2
do SWZ – projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr 6.17do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
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pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Tatów (dz. nr 20/1, 30/6, 30/13),
gmina Biesiekierz, w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Tatów. Długość drogi do oświetlenia wynosi ok. 120,0 m linii kablowej
z montażem 3 opraw LED na słupach oświetleniowych. Oświetlenie powinno obejmować drogę
w działkach 20/1, 30/6, 30/13 z włączeniem się do istniejącego oświetlenia w działce 8/5.Projekt
powinien obejmować działki wskazane dla wykonania oświetlenia, zgodnie z załącznikiem nr 7
do PFU.Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych,
wykonanie koncepcji oświetlenia i uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie
zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego,
wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości
przedsięwzięcia. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacją zgłoszeniową, wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku
odstępstwa od projektu, pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej, przeprowadzenie prób końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w
zakresie realizacji i odbioru określają: – program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami,
stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr
6.8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 18299,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
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oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Kotłowo (dz. nr 12/43, 12/18), gmina
Biesiekierz, w formule zaprojektuj i wybudujInformacja dotycząca projektowanego
oświetlenia:Usytuowanie: Kotłowo, długość drogi do oświetlenia wynosi ok. 90,0 m linii kablowej
z montażem 3 opraw LED na słupach oświetleniowych typu parkowego z montażem szafki
oświetleniowej. Oświetlenie powinno obejmować drogę w działkach 12/43, 12/18 z włączeniem
się do istniejącego zasilania przy budynku świetlicy.Projekt powinien obejmować działki
wskazane dla wykonania oświetlenia, zgodnie załącznikiem nr 8 do PFU.Zakres robót obejmuje
w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie koncepcji oświetlenia i
uzgodnienie pozytywne z Zamawiającym, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi
załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Koszalińskiego, wykonanie robót budowlanych,
dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia dla całości przedsięwzięcia. Wszystkie roboty
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku odstępstwa od projektu, pełnienie
nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie prób
końcowych, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: – program
funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7.2 do SWZ –
projektowane postanowienia umowy – załączniki od nr 6.9 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 17499,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą
punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena
będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = -----------
------------------------------- x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5) Oferta może otrzymać
maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany
będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji
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krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji
Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w
tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą
punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji
48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba
punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przedłużenie
terminu gwarancji 40% Razem 100%2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową
metodą punktową w skali 100-punktowej. 3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.4) Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie
kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze
wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty
brutto5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu
gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty
bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w
ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie
Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany
oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących
zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20
pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za
cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje
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warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający
nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4)
zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) Część nr I -
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zadanie obejmujące przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości
minimum 25.000,00 zł brutto;b) Część nr II - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące przebudowę
drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości minimum 12.000,00 zł brutto;c) Część nr III -
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zadanie obejmujące przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości
minimum 3.000,00 zł brutto;d) Część nr IV - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące przebudowę
drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł brutto;e) Część nr V -
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zadanie obejmujące przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości
minimum 25.000,00 zł brutto;f) Część nr VI - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące przebudowę
drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości minimum 20.000,00 zł brutto;g) Część nr VII
- Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zadanie obejmujące przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości
minimum 50.000,00 zł brutto;h) Część nr VIII - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące przebudowę
drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości minimum 10.000,00 zł brutto;i) Część nr IX -
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zadanie obejmujące przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego o wartości
minimum 10.000,00 zł brutto.W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona
została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją według
średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.j) Część nr I – IX -
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. minimum 1
osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika robót, która posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów
prawa.Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:a) wykaz 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 i wartości, daty i 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, o treści zgodnej z załączonym wzorem,
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II ust. 7 pkt 4
lit. a - i SWZ,b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z
załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w
Rozdziale II ust. 7 pkt 4 lit. j SWZ.W związku z obowiązkiem wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu określonych w Rozdziale II ust. 7 niniejszej SWZ osobno dla każdego z zadań
częściowych, w/w dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (tj.
wykaz robót i wykaz osób) należy złożyć dla każdego z zadań częściowych OSOBNO.Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa
podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego,
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,2)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy
umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),3) zobowiązanie,
podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego
zasób Wykonawcy,4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a)
pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z
treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:-postępowania o
zamówienie publicznego, którego dotyczy,-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,b) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich
złożenia.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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1.1 Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub wpostaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy
sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.1.2 Wykonawca dołącza do
oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe,wskazane w
SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SWZ.1.3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:1)wykonawca/każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;2)podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał
powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakimpodmiot udostępnia swoje zasoby
Wykonawcy1.4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jestzałączyć:1) odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania,2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie
wynika z dokumentów opisanych wpkt 1),3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób
Wykonawcy w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób
Wykonawcy,4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a)pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:-postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,-wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,-ustanowionegopełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.5.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt.
1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.1.6.Zapisy
ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniuwykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.1.7.Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie:a) część IV - 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta
zł 00/100)b) część IV - 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100)2) Dla pozostałych
części przedmiotu zamówienia Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.3) Wadium musi
obejmować pełen okres związania ofertą.4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
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formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140
tytułem:Przebudowa dróg na terenie gminy Biesiekierz w zakresie oświetlenia drogowego –
wadium na część nr ….. (należy wskazać część lub części, na które wnoszone jest wadium)6)
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego).7) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do
oferty w oryginale w postaci elektronicznej oraz powinno zawierać:- nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Biesiekierz –
Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76 – 039 Biesiekierz 103, NIP 499-02-54-841,-
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę
gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.8) W przypadku, gdy
Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w
przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.9) Zamawiający dokona zwrotu wadium na
zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:a)
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,b) wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,c) każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje samodzielnie brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej. Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców,d)
warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został przewidziany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane,e) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały przewidziane) – Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,f) w przypadku, o
którym mowa w lit. d i e powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 445 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy.2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1)
zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym w ust.
9,3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 9 Umowy, 4) zmian
rozwiązań technicznych lub technologicznych,5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
6) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,7) zmiany wymiarów, położenia lub
wysokości części robót budowlanych, 8) zmiany kierownika budowy lub robót. 3. Zmiana
postanowień Umowy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów, o których mowa w § 4 ust. 4
Umowy, w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania
siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia
niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych
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 – fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez
inspektora nadzoru, 4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego – wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót, 5) działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron, 6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) niemożności
wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 10) niemożności wykonywania robót, gdy
uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach
wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji Strony mogą ustalić nowe terminy realizacji
robót i rozliczenia końcowego z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi opóźnienia. 5. W przypadku konieczności
zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym
wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany
terminu. 6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym
udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu
rękojmi i gwarancji. Pozostałe rodzaje i zakresy zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia
określone są w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na MiniPortalu UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:1) Część I: do 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy.2) Część II – IX: a) wykonanie projektu budowlanego – do 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy,b) realizacja robót budowlanych – do 2 miesięcy od daty odbioru
projektu budowlanego przez Zamawiającego.Gwarancja i rękojmia- Wymagany okres gwarancji
na wykonany przedmiot umowy – min. 36 miesięcy, maks. 60 miesięcy. - Wymagany okres
rękojmi na wykonany przedmiot umowy – równy okresowi gwarancji.Rozwiązania równoważne
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy w
opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca
przed zawarciem umowy:- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na
wezwanie Zamawiającego,- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.Najpóźniej w
dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika robót.Jeżeli zostanie wybrana oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
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kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) osób wykonujących niżej wskazane
czynności w zakresie realizacji zamówienia.1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
wszelkie prace budowlane, w szczególności: prace ogólnobudowlane, roboty rozbiórkowe,
roboty pomiarowe, roboty ziemne,  prace elektromontażowe i montażowe w zakresie instalacji
elektrycznych.Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
(kierownika budowy, kierowników robót) oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach
własnej działalności gospodarczej .2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:Wykonawca w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz
osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o
pracę.Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące stanowisko pracownika oraz
zakres wykonywanych przez niego czynności.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 22499,92 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 6999,96 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 89999,99 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 47052,99 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 34999,99 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 90000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 18299,99 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 17499,71 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	 Cena 60%2.	Przedłużenie terminu gwarancji	40%	Razem	100%2)	Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 3)	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4)	Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: najniższa cena ze wszystkich ofert bruttocena = ------------------------------------------ x 60 pktcena badanej kolejno oferty brutto5)	Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt w zakresie kryterium przedłużenie terminu gwarancji. W kryterium tym oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji).Oferty będą oceniane metodą punktową wg następujących zasad:Minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy – 0 pktOkres gwarancji 48 miesięcy– 20 pktOkres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt6)	Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużenie terminu gwarancji (maks. 40)
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykaz 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 i wartości, daty i 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, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II ust. 7 pkt 4 lit. a - i SWZ,b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II ust. 7 pkt 4 lit. j SWZ.W związku z obowiązkiem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale II ust. 7 niniejszej SWZ osobno dla każdego z zadań częściowych, w/w dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (tj. wykaz robót i wykaz osób) należy złożyć dla każdego z zadań częściowych OSOBNO.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),3) zobowiązanie, podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:-postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,b) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na MiniPortalu UZP
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


