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Ogłoszenie nr 571152-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Gmina Jedlińsk: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia
drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego w ramach opcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

09.07.2019, 13:16

2 z 35

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1e1985e...

postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlińsk, krajowy numer identyfikacyjny 67022376400000, ul. ul.
Warecka 19 , 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 213 087, e-mail
jedlinsk@jedlinsk.pl, faks 483 213 021.
Adres strony internetowej (URL): www.jedlinsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.jedlinsk.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
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Tak
www.bip.jedlinsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.jedlinsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz.
u. 2018r.poz 2188) osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Jedlińsku , ul Warecka 19, 26-660 Jedlińsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków
funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
10

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest: CZĘŚĆ A: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
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oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej podzielona na X części, gdzie zakres prac poszczególnych części obejmuje:
Część I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w
ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” Obejmuje
doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid 754
w Bierwcach liczonej z tą działką do granicy z działką drogową 766 w Bierwcach– długość odcinka do
doświetlenia ok 200 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk
zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 756 w Bierwcach. Część II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach
zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” Obejmuje doświetlenie
odcinka drogi dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk od wysokości połowy działki nr ewid 928 w
Bierwcach dalej wzdłuż cmentarza w Bierwcach do granicy z działka drogową dz. nr ewid. 14 obręb
Obózek– długość odcinka do doświetlenia ok 485 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem
a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 935 w
Bierwcach. Część III Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia
drogowego w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sienkiewicza w Jedlińsku (dz. ew. nr
447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk)” Obejmuje doświetlenie ul. Sienkiewicza w Jedlińsku na całej długości
drogi składającej się z dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok
674 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi
ogólnodostępnej powszechnego korzystania ul. Sienkiewicza w Jedlińsku. Część IV Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt
oświetlenia drogi gminnej Nr 350415W Piastów -Kamińsk nr ewid. 302/4 Kamińsk” Obejmuje
doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 302/4 obręb Kamińsk, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid.
327 w Kamińsku liczonej z tą działką od istniejącego oświetlenia do granicy z działką drogową- droga
krajowa nr 7 dz nr ew. 566 w Kamińsku, to jest na wysokości działki nr ewid. 314 Kamińsk przy jej
granicy z DK 7 od strony dz. 313 – długość odcinka do doświetlenia ok 300 metrów. Droga ta (dz 302/4 w
Kamińsku) ma status drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
z mocy przepisów prawa -art. 103. ust 2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) a Wójt Gminy
Jedlińsk zarządcą drogi publicznej drogi gminnej Nr 350415W Piastów -Kamińsk działka nr ewid. 302/4
Kamińsk. Część V Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania „Projekt
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budowy oświetlenia od posesji nr 39A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze publicznej Nr 350412W Klwaty
–Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5 obręb Klwaty gm. Jedlińsk) do nr 47a” Obejmuje dwa odcinki w
Klwatach: 1) doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 610/1 obręb Klwaty, gm. Jedlińsk od wysokości
działki nr ewid. 657/2 w Klwatach liczonej z tą działką do granicy z działką nr ew. 656/2 w Klwatach
liczonej z tą działką na całej długości– długość odcinka do doświetlenia ok 70 metrów. Droga ta (610/1
obręb Klwaty) ma status drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z mocy przepisów prawa -art. 103. ust 2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) a
Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi publicznej drogi gminnej Nr 350412W Klwaty –Radom obejmującej
działkę nr ewid. 610/1 obręb Klwaty. 2) doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 169 obręb Klwaty, gm.
Jedlińsk od wysokości działki nr ewid 31/3 w Klwatach liczonej z tą działką do wysokości działki nr ewid
31/5 w Klwatach liczonej z tą działką łącznie na całej jej długości– długość odcinka do doświetlenia ok
100metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi dz. nr
ewid. 169 w Klwatach Część VI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Łąkowej w
Wielogórze” Obejmuje doświetlenie odcinka ul. Łąkowej w Wielogórze składającej się z dz. ew. nr 345/1
od ul. Stawnej, i dalej za ulica Kościelną dz. ew. nr 270 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk do zabudowań na
wysokości działki nr ew. 280/3 w Wielogórze – długość odcinka do doświetlenia ok 700 metrów. Gmina
Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej
powszechnego korzystania ul. Łąkowej w Wielogórze. Część VII Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa
budowy oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie ul. Jodłowej w Wielogórze na
całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 18/4, 17/1, 18/5, 19/4, 20/7, 21/9, 21/12, 22/2, 23/2, 24/2,
25/2, 26/6, 27/8, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/5, 39/8, 39/11, 40/2, 41/2,
43/8 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok 854 metrów. Gmina Jedlińsk
posiada własność nabyła drogę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych –decyzja Starosty
Radomskiego nr 627.2014 z dnia 11.04.2014r. zatwierdzająca projekt budowalny i udzielającej
pozwolenia na budowę, Wójt Gminy Jedlińsk jest zarządcą drogi ul. Jodłowej w Wielogórze. Część VIII
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach
zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze” Obejmuje
doświetlenie ul. Radosnej w Wielogórze na całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 334/1 obręb
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Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok. 411 metrów. Gmina Jedlińsk jest
samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego
korzystania dz. nr ewid. 334/1 w Wielogórze. Część IX Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa
budowy oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie ul. Polnej w Wielogórze na całej
długości drogi składającej się z dz. ew. nr 232/4, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/8, 239/10,
240/9, 240/12 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok 407 metrów. Gmina
Jedlińsk jest właścicielem drogi KW RA1R/00148365/9 a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi
ogólnodostępnej powszechnego korzystania ul. Polnej w Wielogórze. Część X Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt budowy
oświetlenia drogi (dz. ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr
dz. ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny” Obejmuje doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 216 obręb
Wierzchowiny, gm. Jedlińsk na długości od wysokości dz. nr ew. 172 obręb Wierzchowiny liczonej z tą
działką od istniejącej sieci do wysokości działki ew. nr 168/1 obręb Wierzchowiny liczonej z tą działką –
długość odcinka do doświetlenia ok. 140 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt
Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 216 w
Wierzchowinach. Przedmiot zamówienia dla każdego projektowanego ciągu oświetleniowego (części od I
do X) obejmuje: 1) wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu - obiektów i sieci, 2)
uzyskanie map do celów projektowych – koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca,
3)uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3) wystąpienie w imieniu Zamawiającego do
Rejonu Energetycznego Radom o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 4)
uzgodnienie z Zamawiającym i Zarządcą drogi rozwiązań technicznych oświetlenia, 5) konsultacji z
Zamawiającym w trakcie realizacji dokumentacji projektowej na etapach: powstania koncepcji,
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – termin na uzgodnienie 7 dni od otrzymania dokumentu. 6)
wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego dla każdej części wraz z
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, wykonania dokumentacji projektowych
stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi
rysunkami, 7) uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń upoważniających inwestora do
prowadzenia robót na tych gruntach w zakresie objętym dokumentacją projektową. 8) uzyskanie w
imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
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9) uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
w Radomiu. Przygotowane dokumentacje ma umożliwić Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia robót do
Starosty Radomskiego ul. T. Mazowieckiego 7 26-600 Radom –zgłoszenie/pozwolenie po stronie
Zamawiającego. W ramach poszczególnych części przewiduje się zaprojektowanie linii napowietrznych
Nn na istniejących, bądź nowo zaprojektowanych słupach oświetleniowych z podłączeniem do
istniejącego układu zasilającego. W przypadku braku możliwości podłączenia nowo projektowanego
oświetlenia do istniejącego układu zasilającego należy przewidzieć złącze pomiarowe oświetlenia. Na
słupach należy zaprojektować lampy oświetleniowe typu LED wraz z wysięgnikami i uchwytami.
Szczegółowy zakres prac, lokalizacja słupów i lamp oświetleniowych oraz ich rodzaj do uzgodnienia z
Zamawiającym na etapie projektowania. Tereny wskazane do objęcia zaprojektowaniem w większości nie
są objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Niezbędne będzie uzyskanie dla każdej części
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jedynie część II - zaprojektowanie budowy oświetlenia
drogowego drogi dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk, będzie po części wymagało decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nie ujętego w planie a po części wypisu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (większość odcinka drogi dz. ew. nr 935 planowanej do
doświetlenia znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
który dopuszcza lokalizację infrastruktury technicznej Uchwała Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu cmentarza w sołectwie Bierwce link: http://bip.jedlinsk.pl/upload/43372018.pdf ) Powyższe
opracowanie powinno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w
trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie
zaprojektowanych rozwiązań. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przygotowywać będzie projekty
odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej, które wpłyną do
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Dokumentacja
projektowo-kosztorysowa obejmuje: 1) PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY budowy
oświetlenia ulicznego dla każdego ciągu oświetleniowego (zadania) odrębnie dla każdej części zadania
opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA, każdy w 6 egz. w formie papierowej., w tym 1 egz. w formie elektronicznej
(pdf) na płycie CD lub DVD, 2) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH dla każdego zadania opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego, każda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie
CD lub DVD, 3) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI dla każdego zadania,
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
każda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD lub DVD,
4) NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 5)
szczegółowy wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji, wraz ze złożeniem pisemnego
oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z niniejszą umową
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć, 6) Oświadczenia o przejściu na zamawiającego praw autorskich majątkowych do
każdego z opracowań wchodzących w skład dokumentacji. Dokumentację należy opracować zgodnie z: 1.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.), 2.
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z późn.
zm.), 3. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn.
zm.), 4. ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), 5. ustawą z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), 6. innymi obowiązującymi
przepisami. Ogólne zasady a) Wykonawca winien sprawdzać aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i
innych przepisów znajdujących zastosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia celem jego
prawidłowego wykonania, b) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa została wykonana w
szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, dokumentacja winna
być oprawiona i umieszczona w trwałych opisanych, pozamykanych teczkach ze spisem treści. c)
Dokumentacja winna być przekazana w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności
zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się
obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do
producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp. Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne i
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skorelowane we wszystkich branżach, powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe,
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz
zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień
podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo
budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem opracowań projektowych. B. w ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego (dla
części od I do X) nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim
realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z
wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji. Wymagania dotyczące zakresu
czynności sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego 1.Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego
(NA) przez Wykonawcę zgodnie z prawem budowlanym oraz umową, w szczególności będzie polegało
na: 1.1.zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji w terminach i
czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania, wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde
wezwanie Zamawiającego 1.2.opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być
konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych, zaopiniowanych przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiającego, 1.3.stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych
zgodności realizacji z dokumentacja projektową, 1.4.wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących dokumentacji
projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji
projektowej, 1.5.uzgadnianiu i ocenie możliwości i zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłaszanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych, 1.6. dodatkowo, jeżeli
Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do: a) uczestnictwa w odbiorach robót
budowlanych, b) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w
zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, c)
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami, d) uczestnictwie w
naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie jest
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zobligowany do zawarcia umowy na nadzór autorski. Dlatego w formularzu ofertowym obligatoryjnie
wyszczególnić należy cenę za nadzór autorki.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
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wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w zakresu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w zakresu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę
polegającą na projektowaniu oświetlenia drogowego. 4.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. a/ Projektantem który posiada -uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. - opracował co najmniej 1 projekt
budowlany w zakresie budowa /rozbudowa/ przebudowa oświetlenia drogowego/ulicznego długość
sieci powyżej 200 m poświadczony pozytywnymi opiniami Zleceniodawcy. Uwaga: Oceniana będzie
osoba (projektant) wskazana w wykazie osób (załącznik nr 6 do SIWZ). Dlatego zał. nr 6 i nr 8 ma być
załączony do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; (Zamawiający pobierze samodzielnie) b) dokumentów
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o
których mowa w pkt. 5.3.2 a) –jeżeli wykonawca polega zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy UWAGA: Z uwagi na badanie w kryteriach oceny ofert
doświadczenia osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, Zamawiający w oparciu o art.
26 ust. 2f ustawy wymaga złożenia wraz z ofertą „wykazu osób” tj. dokumentu, o którym mowa w pkt
5.1.5. ( zał. nr 6) oraz zał. nr 8 – „wykaz doświadczenia” Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz
z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2 oraz 5.3.1 - 5.3.2 (o ile wykonawca
polega na zdolnościach w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia).
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2 należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert zaś dokument, o którym mowa w pkt
5.3.1 - 5.3.2 (o ile wykonawca polega na zdolnościach w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia) będzie wymagany tylko od wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej
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oceniona. - Procedura prowadzona na podstawie art. 24aa p.z.p. 5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 5.3.2 a) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5.4 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy, o których mowa w pkt. 5.4
stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.4.a W
przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenia i dokumenty
o których mowa w pkt. 5.3.1 musi złożyć co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy
łącznie; oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 5.3.2 (i odpowiednio pkt 5.4 ) należy złożyć
odrębnie dla każdego wykonawcy. 5.4.b Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będą
określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu
NBP na dzień którego określona wartość się odnosi ( np. zakończenie realizacji usług).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, w okresie 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej,
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są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) dokumentów
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7.18 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a)
Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ
b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o
którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Wykaz zawierający doświadczenie osób, które
zostaną skierowane do realizacji zamówienia i zostały wskazane w wykazie osób (w Załączniku Nr 6
do SIWZ) wraz z informacjami umożliwiającymi ich ocenę w świetle kryterium określonego w pkt.
12.4 SIWZ - „Doświadczenie” (sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8
do SIWZ). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 7.19 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.20 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące
oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, b) Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19,
26-660 Jedlińsk 1. OFERTA – Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-
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kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze
środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji : Nie otwierać
przed dniem 17.07.2019 r. do godz. 10:15

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Wójt Gminy
Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel/fax: 48 3213021, e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl /nazwa i
adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Jedlińsk, ul. Warecka19, 26-660 Jedlińsk, kontaktować można się pod adresem e-mail:
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inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZP.271.24.2019 pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019
na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w
ramach opcji” prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego; 3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1896.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych; 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w
ustawy; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych; 8) nie przysługuje Pani/Panu • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu; 10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy Zgodnie z
treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018
r., poz. 1986), informujemy iż: − w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
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od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. − skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia
Część
1 Nazwa: drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 obręb Bierwce,
nr:
gm. Jedlińsk)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt
oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” Obejmuje doświetlenie odcinka drogi dz. ew.
nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid 754 w Bierwcach liczonej z tą działką do
granicy z działką drogową 766 w Bierwcach– długość odcinka do doświetlenia ok 200 metrów. Gmina
Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej
powszechnego korzystania dz. nr ewid. 756 w Bierwcach. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji
inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z wykonania
całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
2 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935
nr:
obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt
oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” Obejmuje doświetlenie odcinka drogi dz. ew.
nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk od wysokości połowy działki nr ewid 928 w Bierwcach dalej wzdłuż
cmentarza w Bierwcach do granicy z działka drogową dz. nr ewid. 14 obręb Obózek– długość odcinka do
doświetlenia ok 485 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą
drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 935 w Bierwcach. W ramach prawa opcji:
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem
autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może
zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część III Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia
Część
3 Nazwa: drogowego w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sienkiewicza w
nr:
Jedlińsku (dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania
„Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sienkiewicza w Jedlińsku (dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk)”
Obejmuje doświetlenie ul. Sienkiewicza w Jedlińsku na całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 447
obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok 674 metrów. Gmina Jedlińsk jest
samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania
ul. Sienkiewicza w Jedlińsku. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi
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Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego
prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część IV Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
4 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Nr
nr:
350415W Piastów -Kamińsk nr ewid. 302/4 Kamińsk”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt
oświetlenia drogi gminnej Nr 350415W Piastów -Kamińsk nr ewid. 302/4 Kamińsk” Obejmuje doświetlenie
odcinka drogi dz. ew. nr 302/4 obręb Kamińsk, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid. 327 w Kamińsku
liczonej z tą działką od istniejącego oświetlenia do granicy z działką drogową- droga krajowa nr 7 dz nr ew.
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566 w Kamińsku, to jest na wysokości działki nr ewid. 314 Kamińsk przy jej granicy z DK 7 od strony dz.
313 – długość odcinka do doświetlenia ok 300 metrów. Droga ta (dz 302/4 w Kamińsku) ma status drogi
gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z mocy przepisów prawa -art.
103. ust 2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi
publicznej drogi gminnej Nr 350415W Piastów -Kamińsk działka nr ewid. 302/4 Kamińsk. W ramach prawa
opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem
autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może
zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część V Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania
Część
nr:

5 Nazwa: „Projekt budowy oświetlenia od posesji nr 39A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze
publicznej Nr 350412W Klwaty –Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5 obręb Klwaty
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gm. Jedlińsk) do nr 47a”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia od posesji nr 39A
Klwaty do 39 Klwaty przy drodze publicznej Nr 350412W Klwaty –Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5
obręb Klwaty gm. Jedlińsk) do nr 47a” Obejmuje dwa odcinki w Klwatach: 1) doświetlenie odcinka drogi dz.
ew. nr 610/1 obręb Klwaty, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid. 657/2 w Klwatach liczonej z tą
działką do granicy z działką nr ew. 656/2 w Klwatach liczonej z tą działką na całej długości– długość odcinka
do doświetlenia ok 70 metrów. Droga ta (610/1 obręb Klwaty) ma status drogi gminnej w rozumieniu Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z mocy przepisów prawa -art. 103. ust 2. ustawy z dnia 13
października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,
poz. 872, z późn. zm.) a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi publicznej drogi gminnej Nr 350412W Klwaty
–Radom obejmującej działkę nr ewid. 610/1 obręb Klwaty. 2) doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 169
obręb Klwaty, gm. Jedlińsk od wysokości działki nr ewid 31/3 w Klwatach liczonej z tą działką do wysokości
działki nr ewid 31/5 w Klwatach liczonej z tą działką łącznie na całej jej długości– długość odcinka do
doświetlenia ok 100metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą
drogi dz. nr ewid. 169 w Klwatach W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego
prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część VI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
6 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy
nr:
oświetlenia ul. Łąkowej w Wielogórze”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania
„Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Łąkowej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie odcinka
ul. Łąkowej w Wielogórze składającej się z dz. ew. nr 345/1 od ul. Stawnej, i dalej za ulica Kościelną dz. ew.
nr 270 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk do zabudowań na wysokości działki nr ew. 280/3 w Wielogórze –
długość odcinka do doświetlenia ok 700 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt
Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania ul. Łąkowej w Wielogórze. W
ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności
objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część VII Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
7 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy
nr:
oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania
„Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie ul.
Jodłowej w Wielogórze na całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 18/4, 17/1, 18/5, 19/4, 20/7, 21/9,
21/12, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/6, 27/8, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/5, 39/8,
39/11, 40/2, 41/2, 43/8 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok 854 metrów.
Gmina Jedlińsk posiada własność nabyła drogę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych –decyzja Starosty
Radomskiego nr 627.2014 z dnia 11.04.2014r. zatwierdzająca projekt budowalny i udzielającej pozwolenia
na budowę, Wójt Gminy Jedlińsk jest zarządcą drogi ul. Jodłowej w Wielogórze. W ramach prawa opcji:
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem
autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może
zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część VIII Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
8 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy
nr:
oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania
„Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie ul.
Radosnej w Wielogórze na całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 334/1 obręb Wielogóra, gm.
Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok. 411 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a
Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 334/1 w
Wielogórze. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O
konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
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pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem
opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część IX Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część
9 Nazwa: oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy
nr:
oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania
„Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze” Obejmuje doświetlenie ul. Polnej
w Wielogórze na całej długości drogi składającej się z dz. ew. nr 232/4, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2,
238/2, 239/8, 239/10, 240/9, 240/12 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do doświetlenia ok 407
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metrów. Gmina Jedlińsk jest właścicielem drogi KW RA1R/00148365/9 a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą
drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania ul. Polnej w Wielogórze. W ramach prawa opcji: pełnienie
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim
realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z
wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część X Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
Część

oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia drogi (dz. ew. nr
10 Nazwa:

nr:

216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr dz. ew. 172
do 168/1 obręb Wierzchowiny”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie
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dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt
budowy oświetlenia drogi (dz. ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel
od nr dz. ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny” Obejmuje doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 216 obręb
Wierzchowiny, gm. Jedlińsk na długości od wysokości dz. nr ew. 172 obręb Wierzchowiny liczonej z tą
działką od istniejącej sieci do wysokości działki ew. nr 168/1 obręb Wierzchowiny liczonej z tą działką –
długość odcinka do doświetlenia ok. 140 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt
Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 216 w
Wierzchowinach. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O
konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem
opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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