
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 12765-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia 

drogowego na dz. nr 182 obręb Strzeganowice w gminie Kąty Wrocławskie, w zakresie opisanym w 

dokumentacji projektowej oraz szczegółowej... 

Termin składania ofert: 2016-02-23  

 

Kąty Wrocławskie: Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 182 

w miejscowości Strzeganowice 

Numer ogłoszenia: 33675 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 12765 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, 

woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 

182 w miejscowości Strzeganowice. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót 

budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 182 obręb Strzeganowice 

w gminie Kąty Wrocławskie, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej 

specyfikacji technicznej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonanie wytyczenia geodezyjne oraz 

geodezyjny pomiar powykonawczy UWAGA: 3. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy 

i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 4. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny 

być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, przepisami 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12765&rok=2016-02-05


prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 5. Zamawiający wymaga 

zamontowania opraw o źródle światła LED odpowiadającym poniższym wymaganiom: - budowa 

opraw - dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powodująca rozszczelnienia komory 

optycznej) - materiał korpusu - odlew aluminiowy malowany proszkowo, - materiał klosza - szkło 

hartowane płaskie, - stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - IK08, - szczelność 

komory optycznej - IP66, - szczelność komory elektrycznej - IP66, - montaż na słupie o średnicy 

Ø48-60mm, - oprawy wyposażone w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 

zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku; - znamionowe napięcie 

pracy - 230V/50Hz, - moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty - 40W, - minimalny 

strumień świetlny źródeł - 5100 lm, - zakres temperatury barwowej źródeł światła - neutralny biały 

3900 - 4300K, - ochrona przed przepięciami - 10kV, - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 

80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21), - klasa ochronności elektrycznej: I lub II *(*) 

zgodnie z normą IEC - EN 60598 - budowa opraw pozwalająca na szybką wymianę układu 

optycznego oraz modułu zasilającego - gwarancja producenta na oprawy (łącznie z układem 

zasilającym) - min. 5 lat, - oprawy posiadające deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, - 

wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009, - ogólnodostępne dane fotometryczne opraw, umieszczone na stronie internetowej 

producenta, umożliwiające wykonanie obliczenia parametrów oświetleniowych w programie 

komputerowym (np. Dialux). - Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego karty gwarancyjne opraw oświetleniowych wystawione 

na Zamawiającego przez Wykonawcę lub producenta opraw na minimum 5 letni okres gwarancji na 

oprawy.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 EL - MAR Sp. z o. o., ul. Plac Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień, kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34009,03 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 21795,58  

 Oferta z najniższą ceną: 21795,58 / Oferta z najwyższą ceną: 40590,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


