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RG-DIK.I.7226.37.2015            Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

      

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 

zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym 

w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych 

ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów 

wskazanych w przedmiotowym zapytaniu. 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

 

  Nazwa i adres Zamawiającego 
 

    Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn, REGON 311019480, 

    NIP 668 – 187 – 54 – 86, tel. (63) 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 
     

 

     Przedmiot zamówienia 
 

            Przedmiotem zamówienia jest 
„ Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, 

Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Żdżary ” 

 

  

 

I.Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, 

Chocim: 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów i Chocim (Gmina 

Kawęczyn). Linię oświetlenia należy wykonać jako kablową.   

 

 

 

mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
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Miejscowość Marcinów: 

  

Sterowanie odbywało się będzie przy pomocy istniejących urządzeń zainstalowanych w szafce 

SO1 zamontowanej na słupie 2/1 zasilanej ze stacji nr 60349. 

Kabel YAKXS 4x 25 mm
2
 po trasie wyznaczonej wprowadzić do projektowanej latarni. W 

miejscu skrzyżowania kabla z wodociągiem należy ułożyć go w rurze DVK 75. Wprowadzenia 

kabla na słup wykonać w rurze osłonowej BE 50 długości 3m. Miejsce wyprowadzenia kabla z 

rury zabezpieczyć przed naciekiem wody przy pomocy rury termokurczliwej.  

W latarni oraz na trasie , co 10m umieścić na kablu opaski informacyjne z trwałym i czytelnym 

napisem zawierającym informacje: typ i przekrój kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu 

i zasilanej latarni, rok ułożenia, nazwę właściciela. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega 

odbiorowi przez pracownika OUiD sp. z o.o. w Kaliszu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Nawierzchnię na trasie wykopów przywrócić do stanu pierwotnego.  

Jako latarnię przewidziano słup latarnie uliczne stalowe ocynkowane, jednoelementowe, z 

wysięgnikami łukowymi o promieniu gięcia od 1200 do 1300 mm o przekroju kołowym 

zbieżnym ( stożkowym), o średnicy wierzchołka 60 mm, przeznaczone do wkopania, osłonięte 

od otworu kablowego do dolnej krawędzi drzwiczek rurą termokurczliwą z klejem, o 

wysokości montażu oprawy 10 m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli, z wnęką 

słupową o wymiarach minimalnych 85 mm x 400 mm, znajdującą się na wysokości od 500 do 

600 mm od gruntu, z pokrywą wnęki słupowej licującą ze słupem ( tworząca jednolitą 

powierzchnię). Na słupach należy zabudować oprawy z kloszem PC-UV lub kloszem PMMA, 

posiadające aluminiowy korpus, II klasę ochronności, stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy, o 

mocy źródła światła 70 W. W oprawach zastosować lampy sodowe o mocy 70W SON-TFG. 

Oprawy zabezpieczyć wkładami D01 4A w zamontowanych we wnękach latarń złączach IZK. 

Od złączy do opraw poprowadzić przewód YDY 2x2,5 mm
2
. Dodatkowa ochrona 

przeciwporażeniowa latarń zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania. W 

tym celu należy latarnie połączyć z przewodem PEN linii zasilającej. Połączenie należy 

wykonać przewodem DY 1x 10mm
2
. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności. 

Przy latarni nr 2/1/1 należy wykonać uziemienie robocze przewodu PEN linii kablowej, a 

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω. Przy latarni należy pogrążyć pręty 

stalowe ocynkowane o średnicy 16 mm na głębokość 15 m i połączyć z latarnią bednarką 

ocynkowaną 25x4mm. W przypadku rezystancji większej niż wymagana należy rozbudować 

uziemienia, aż do uzyskania wymaganych parametrów.         

 

Miejscowość Milejów: 

 

Sterowanie odbywało się będzie przy pomocy istniejących urządzeń zainstalowanych w szafce 

SO1 zamontowanej na stacji nr 60304. 

Kabel YAKXS 4x 25 mm
2
 po trasie wyznaczonej wprowadzić do projektowanej latarni. W 

miejscu skrzyżowania kabla z drogą, telefonem i wjazdami należy ułożyć go w rurze DVK 75. 

Wprowadzenia kabla na słup wykonać w rurze osłonowej BE 50 długości 3m. Miejsce 

wyprowadzenia kabla z rury zabezpieczyć przed naciekiem wody przy pomocy rury 

termokurczliwej.  

W latarni oraz na trasie , co 10m umieścić na kablu opaski informacyjne z trwałym i czytelnym 

napisem zawierającym informacje: typ i przekrój kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu 

i zasilanej latarni, rok ułożenia, nazwę właściciela. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega 

odbiorowi przez pracownika OUiD sp. z o.o. w Kaliszu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Nawierzchnię na trasie wykopów przywrócić do stanu pierwotnego.  

Jako latarnię przewidziano słup latarnie uliczne stalowe ocynkowane, jednoelementowe, z 

wysięgnikami łukowymi o promieniu gięcia od 1200 do 1300 mm o przekroju kołowym 

zbieżnym ( stożkowym), o średnicy wierzchołka 60 mm, przeznaczone do wkopania, osłonięte 

od otworu kablowego do dolnej krawędzi drzwiczek rurą termokurczliwą z klejem, o 
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wysokości montażu oprawy 10 m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli, z wnęką 

słupową o wymiarach minimalnych 85 mm x 400 mm, znajdującą się na wysokości od 500 do 

600 mm od gruntu, z pokrywą wnęki słupowej licującą ze słupem ( tworząca jednolitą 

powierzchnię). Na słupach należy zabudować oprawy z kloszem PC-UV lub kloszem PMMA, 

posiadające aluminiowy korpus, II klasę ochronności, stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy, o 

mocy źródła światła 100 W. W oprawach zastosować lampy sodowe o mocy 100W SON-TFG. 

Oprawy zabezpieczyć wkładami D01 4A w zamontowanych we wnękach latarń złączach IZK. 

Od złączy do opraw poprowadzić przewód YDY 2x2,5 mm
2
. Dodatkowa ochrona 

przeciwporażeniowa latarń zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania. W 

tym celu należy latarnie połączyć z przewodem PEN linii zasilającej. Połączenie należy 

wykonać przewodem DY 1x 10mm
2
. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności. 

       Przy latarni nr 1/3/5/2 należy wykonać uziemienie robocze przewodu PEN linii kablowej, a       

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω. Przy latarni należy pogrążyć pręty 

stalowe ocynkowane o średnicy 16 mm na głębokość 15 m i połączyć z latarnią bednarką 

ocynkowaną 25x4mm. W przypadku rezystancji większej niż wymagana należy rozbudować 

uziemienia, aż do uzyskania wymaganych parametrów. 

 

Miejscowość Chocim: 

 

Sterowanie odbywało się będzie przy pomocy istniejących urządzeń zainstalowanych w szafce 

SO1 zamontowanej na stacji nr 60918. 

Kabel YAKXS 4x 25 mm
2
 po trasie wyznaczonej wprowadzić do projektowanej latarni. W 

miejscu skrzyżowania kabla z rowem i wjazdami należy ułożyć go w rurze DVK 75. 

Wprowadzenia kabla na słup wykonać w rurze osłonowej BE 50 długości 3m. Miejsce 

wyprowadzenia kabla z rury zabezpieczyć przed naciekiem wody przy pomocy rury 

termokurczliwej.  

W latarni oraz na trasie , co 10m umieścić na kablu opaski informacyjne z trwałym i czytelnym 

napisem zawierającym informacje: typ i przekrój kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu 

i zasilanej latarni, rok ułożenia, nazwę właściciela. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega 

odbiorowi przez pracownika OUiD sp. z o.o. w Kaliszu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Nawierzchnię na trasie wykopów przywrócić do stanu pierwotnego.  

Jako latarnię przewidziano słup latarnie uliczne stalowe ocynkowane, jednoelementowe, z 

wysięgnikami łukowymi o promieniu gięcia od 1200 do 1300 mm i długości 1,5m o przekroju 

kołowym zbieżnym ( stożkowym), o średnicy wierzchołka 60 mm, przeznaczone do wkopania, 

osłonięte od otworu kablowego do dolnej krawędzi drzwiczek rurą termokurczliwą z klejem, o 

wysokości montażu oprawy 11 m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli, z wnęką 

słupową o wymiarach minimalnych 85 mm x 400 mm, znajdującą się na wysokości od 500 do 

600 mm od gruntu, z pokrywą wnęki słupowej licującą ze słupem ( tworząca jednolitą 

powierzchnię). Na słupach należy zabudować oprawy z kloszem PC-UV lub kloszem PMMA, 

posiadające aluminiowy korpus, II klasę ochronności, stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy, o 

mocy źródła światła 100 W. W oprawach zastosować lampy sodowe o mocy 100W SON-TFG. 

Oprawy zabezpieczyć wkładami D01 4A w zamontowanych we wnękach latarń złączach IZK. 

Od złączy do opraw poprowadzić przewód YDY 2x2,5 mm
2
. Dodatkowa ochrona 

przeciwporażeniowa latarń zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania. W 

tym celu należy latarnie połączyć z przewodem PEN linii zasilającej. Połączenie należy 

wykonać przewodem DY 1x 10mm
2
. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności. 

       Przy latarni nr 2/13/1 należy wykonać uziemienie robocze przewodu PEN linii kablowej, a       

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω. Przy latarni należy pogrążyć pręty 

stalowe ocynkowane o średnicy 16 mm na głębokość 15 m i połączyć z latarnią bednarką 

ocynkowaną 25x4mm. W przypadku rezystancji większej niż wymagana należy rozbudować 

uziemienia, aż do uzyskania wymaganych parametrów. 
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II.Przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary : 

 

Dobudowa na istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV przewodu i opraw oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Żdżary. Zgodnie z warunkami technicznymi linię oświetlenia ulicznego należy 

wykonać jako napowietrzną. 

 

Sterowanie i pomiar energii będzie się odbywał przy projektowanej szafki SO1, która  

zamontowana jest  na stacji 60337. 

Przewód AsXSn 2x25 mm
2 

należy zawiesić od stacji do słupa 2/4  pod przewodami    istniejącej 

linii. Ze względu na konieczność zakończenia przewodu AsXsn 2x25 mm
2
 na słupie

 
2/4 należy 

dostosować go do funkcji słupa krańcowego i wymienić na E9/6. Linia 0,4 kV wykonana jest 

przewodami AL 4x25 mm
2 

. Naprężenie przewodu AsXSn  2x25 mm
2 

nie powinno przekroczyć 

42,5 MPa, a maksymalny naciąg 213 daN. Na stacji i słupie 2/4 przewód zamocować odciągowo na 

uchwytach SO 117.225S, na pozostałych przelotowo i narożnie przy pomocy uchwytów SO 239 i 

SO 130. Na stacji i słupie 2/4 należy dla ochrony przed przepięciami zainstalować ograniczniki 

przepięć SE 30 0,44/5kA. Instalowane ograniczniki przyłączyć do istniejących uziemień po 

uprzednim pomiarze rezystancji. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10Ω po 

uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego. W przypadku rezystancji większej niż wymagana 

należy rozbudować uziemienie, aż do uzyskania wymaganych parametrów. Na słupach 2/4 należy 

zabudować oprawy sodowe AREALAMP OU-05 70W. W oprawach zastosować lampy sodowe o 

mocy 70 W. Oprawy zamontować nad przewodami istniejącej linii na wysięgnikach rurowych 

ocynkowanych o wysięgu 1m. Połączenie opraw z przewodem AsXsn wykonać poprzez oprawy 

bezpiecznikowe SV 29.253 i zaciskami SL 11.118. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie 

zasilania. W tym celu należy wysięgniki połączyć z przewodem PEN linii zasilającej. Połączenie 

wykonać przewodem AsXsn1 x 25 mm
2
.Oprawy są wykonane w II klasie ochronności.  

 

 

 

 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

 

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji. 

 

2. Przygotowanie wykazu zamontowanych materiałów. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu na swój koszt materiałów wymienionych w 

dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zadania.  

 

4. W przypadku, gdy Wykonawca uzna fakt, iż Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji 

wszystkich niezbędnych elementów do realizacji zamówienia, należy dołączyć specyfikację 

nieuwzględnionych kosztów, ujmując je w całkowitych kosztach realizowanego zadania. 

 

 

 Warunki realizacji zamówienia 
       

1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi warunkami 

przebiegu trasy linii oświetlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji 

inwestycji. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, przepięcia, kolejność 

robót itp. do wymagań Zamawiającego. 
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3. W przypadku gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać będzie nazwę 

producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych 

materiałów jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej. 

 

                    W przypadku zastosowania innych niż w dokumentacji materiałów do oferty należy                     

                    dołączyć specyfikację techniczną tych wyrobów w celu weryfikacji parametrów  

         technicznych. 

 

 

 

 

    Kryterium oceny ofert – Najniższa cena 
  

   1.  Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiającą      

                 najkorzystniejszy bilans ceny. 

  

 2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

 

 3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po     

      przecinku. 

 

    4.  Ilość punktów dla kryterium „ cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru : 

   

 

                                                 cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

    Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 

                                    ceny oferty ocenianej brutto 

 

 

   Opis sposobu obliczania ceny 
 
   1.  Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia na 

         załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym. 

 

   2.  W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie  

                   na załączonym formularzu ofertowym. 

 

  3.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

        i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT; 

 

   4.  Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji. 

 

  Wymagania wobec Wykonawcy 
 

     Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 

 

     - spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z art. 22 ust. 11 ustawy    

               Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2 

 

  - niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
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              Prawo Zamówień  Publicznych - Załącznik nr 3 

 

           - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają   
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  -      
Załącznik nr 4 

  
             - Wykaz co najmniej trzech robót budowlanych o podobnym charakterze z przedmiotem       

zapytania, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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  - Załącznik nr 5 

 
 

 

 

  Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy 
 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  - Załącznik nr 1   

 

2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2 

  

3.  Oświadczenie, zgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP -   Załącznik nr 3 

 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają            
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  -         
Załącznik nr 4 

 

5. Wykaz co najmniej trzech robót budowlanych  o podobnym charakterze z przedmiotem             

zapytania, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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  - Załącznik nr 5 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia : do 20 listopada 2015 r.  
 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca z nami w w/w zakresie prosimy o przesłanie 

oferty w terminie do 12.09.2015 r., godz. 11.00 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: 

 Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

 poczta elektroniczna na adres: ugkawczyn@kaweczyn.pl   

 faxem na numer : (63) 288 59 40 

lub dostarczyć osobiście: do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
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Załączniki: 

  

  1. Formularz ofertowy. 

  2.  Projekt techniczny, obmiar, bioz, rysunki. 

  3.  Kosztorys ofertowy 

  4. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

  5. Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

  6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają              

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

  7. Wykaz co najmniej trzech robót budowlanych o  podobnym charakterze z przedmiotem 

zapytania,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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. 

  6. Wzór umowy. 


