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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie parku wokół 
Jeziórek w Sierpcu: I etap - przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w 
Sierpcu: I etap - przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny. 
2. Nazwa roboty budowlanej wg decyzji udzielającej pozwolenia na budowę: Zagospodarowanie 
parku  wokół  Jeziórek  (obejmujące:  przebudowę  dwóch  altan  parkowych  oraz  budowę trzeciej 
altany,  budowę  trzech  pomostów  pływających  dla  wędkarzy,  budowę  pomostu 
widokowego/kawiarnianego,  przebudowę  oświetlenia  parku,  przebudowę  istniejących  studni 
przelewowej  i  zasilania  fontanny,  budowę  dróg  i  placów  parkowych,  montaż  elementów 
wyposażenia  i  małej  architektury  (ławki,  kosze,  tablice,  urządzenia  zabawowe  i  sportowe), 
pielęgnację  i  uzupełnienie  zieleni  wysokiej  i  niskiej,  budowę  przyłączy  wodociągowych  do 
podlewania  parku)  wg projektu budowlanego;  na nieruchomościach  położonych w Sierpcu,  ul. 
Piastowska, ul. Świętokrzyska, ul. Fredry, działki nr ewid. 2200, 1608/2, 2195/1, 2195/3, 2192/3, 
2199; kategoria obiektu budowlanego - V. 
3.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia.  W ramach  niniejszego  przedmiotu  zamówienia 
zostaną wykonane następujące prace: 
1) OŚWIETLENIE PARKU WOKÓŁ JEZIÓREK: 
a)  demontaż  istniejących  słupów  oświetleniowych  i  przewiezienie  w  miejsce  wskazane  przez 
Zamawiającego, na odległość do 2,0 km: szt. 25; 
b) ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III: około 218,4 m³; 
c) układanie w wykopie kabli zasilających oprawy typu YAKY 5x25 mm²: około 390 m; 
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d) układanie w wykopie (w rurze osłonowej) kabli zasilających oprawy typu YAKY 5x25 mm²: 
około 392 m; 
e) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m: około 780 m; 
f) ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III: około 218,4 m³; 
g) ułożenie rur osłonowych dla kabli: około 390 m; 
h) obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych: szt. 62;  
i)  dostawa,  montaż  i  stawianie  kompletnych słupów oświetleniowych aluminiowych,  łącznie  z 
oprawą  oświetleniową,  źródłem  światła,  tabliczką  bezpiecznikową  i  fundamentem 
prefabrykowanym: szt. 31; 
UWAGA: Wymagania/parametry techniczne stawiane dla słupa i oprawy oświetleniowej, zostały 
opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ. 
j) montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy: 31 kpl.; 
k) montaż złączy słupowych bezpiecznikowych: szt. 31; 
l) montaż złączy słupowych fazowych: szt. 31; 
m) montaż złączy słupowych zerowych: szt. 31; 
n) sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 31 pomiarów; 
o) badanie linii kablowej niskiego napięcia: 31 odcinków; 
p) badania i pomiary instalacji uziemiającej: szt. 31; 
q)  dostawa,  montaż  i  podłączenie  projektowanej  rozdzielni  RG,  na  fundamencie 
prefabrykowanym: szt. 1; 
r) połączenie istniejącego złącza ZK-2 z nowo projektowaną rozdzielnią RG, kablem YAKY 4x25 
mm²: około 2,0 m; 
s) ułożenie rur osłonowych dla kabli, pod nawierzchnią ulicy Fredry: około 48 m; 
2)  REGULACJA/OBNIŻENIE  STUDNI  KANALIZACYJNEJ  I  STUDNI  POMPOWNI 
OBIEGOWEJ: 
a) regulacja/obniżenie studni kanalizacyjnej (na odpływie od istniejącego przelewu awaryjnego) do 
poziomu projektowanego pomostu pływającego PP-2: 1 kpl.; 
b) regulacja/obniżenie istniejącej studni pompowni obiegowej do poziomu projektowanej  alejki 
spacerowej: 1 kpl.; 
3)  UŁOŻENIE  LINII  KABLOWEJ,  MONTAŻ SKRZYNKI  Z  GNIAZDAMI WTYKOWYMI 
DLA POTRZEB IMPREZ PLENEROWYCH: 
a)  Układanie  kabli  o  masie  do  1,0  kg/m  w  rowach  kablowych  ręcznie  (obok  kabla 
oświetleniowego): około 120,0 m; 
b)  ręczne  wykonanie  ślepych  otworów  o  głębokości  do  8  cm  i  śr.  do  20  mm  w  podłożu 
betonowym: 4 otwory; 
c) osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie: szt. 4; 
d) skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 
przez przykręcenie - montaż skrzynki serwisowej z gniazdem 32A/400V i wyłącznikiem: szt. 1; 
e) zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych: szt.2; 
f) sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1 pomiar; 
g) badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy: 6 odcinków; 
h) montaż puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm, o 4 wylotach dla przewodów o 
przekroju do 2,5 mm²: szt. 1; 
i) montaż gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe 
przelotowe podwójne, o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm²: szt. 1; 
j) aparaty elektryczne o masie do 1 kg - montaż zabezpieczenia nadmiarowego typu P304/C25A: 
szt. 1; 
k) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar): szt. 1; 
l) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar): szt. 1. 
4. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część umowy: 
1) STWiORB; 



2) Oferta Wykonawcy; 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
6.000,00 PLN. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
oświetlenia ulicznego (drogowego) o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 
PLN (brutto) 

• III.3.3) Potencjał techniczny

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na 
stanowisku kierownika budowy/robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,  określających,  czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub 
kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Katalog możliwych zmian umowy: 
1)  zmiana  Inspektora  Nadzoru  lub  Koordynatora  (ze  strony  Zamawiającego)  lub  Kierownika 
Budowy (ze strony Wykonawcy) - w ciągu miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach 
uniemożliwiających mu pełnienie funkcji - inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione 
w umowie; 
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze 
zmianą - inicjowana przez Wykonawcę; 
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana  technologii,  systemu  -  poprzedzona  protokołem  konieczności  sporządzonym  przez 
inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
4)  aktualizacja  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany  obowiązujących 
przepisów - inicjowana przez obie strony umowy; 
5)  zmiana  terminu  wykonania  zlecenia  -  w  wypadku  wystąpienia  okoliczności  utrudniających 
terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy: 
a) opóźnienia w terminie wprowadzenia na budowę, 
b) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
c) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
d) epidemii lub działań rządowych, 
e) siły wyższej, 
f)  jakiekolwiek  opóźnienie,  utrudnienie  lub  przeszkoda  spowodowana  przez  lub  dające  się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na terenie budowy. 
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani zysku, 
jeżeli zmiana umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 
W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca. 
3. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych 
w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
5.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  dotyczące  niniejszej  umowy wymagają  dla  swej  ważności 
formy  pisemnej  i  będą  dopuszczane  w  granicach  unormowanych  przepisami  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11A 09-200 Sierpc.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc 
sekretariat Zamawiającego pok. nr 12 - I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ 
/-/

Marek Kośmider


