
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska.

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61
e-mail: jaroslaw.glibowski@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Opracowanie  dokumentacji  polegającej  na  wykonaniu  dokumentacji
technicznej  dla  zadania  o  nazwie:  ”Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na
energooszczędne  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów”  dofinansowanego  ze
środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia: usługa
                      (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje m.in.: 
-  Opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  elektrycznej  dla  modernizacji  oświetlenia
polegającej na wymianie wskazanych, istniejących dotychczasowych opraw na nowoczesne oprawy
w technologii  LED z  modułem umożliwiającym ściemnianie  w odniesieniu  do  Normy PN-EN
13201.  Modernizacja  na  istniejącej  infrastrukturze  (istniejące  słupy),  z  zastosowaniem
inteligentnego systemu sterowania oświetleniem na wskazanych odcinkach, wskazanych terenach.

-  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Staszów polegająca na wymianie 597 szt.
istniejących  opraw  na  nowoczesne  oprawy  oświetlenia  wykonane  w  technologii  LED,  
a mianowicie:
- zakup i montaż  opraw LED ściemnianych o mocy 28W w ilości 234 szt.,
- zakup i montaż  opraw LED ściemnianych o mocy 50W w ilości 69 szt,
- zakup i montaż  opraw LED ściemnianych o mocy 52W w ilości 294 szt,
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Wykaz miejsc do modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Lokalizacja Rodzaj obecnie
zamontowanych

opraw

Moc
W

Ilość 
w szt.

Moc
łączna

Klasa 
oświetlenia 

Moc oprawy
LED W

Moc razem
W

Teren
„Wembley” 

uliczne 150 6 900 M5 52 312

Teren 
„Wembley”

uliczne 70 15 1050 M5 52 780

Osiedle 
„Ogrody”

parkowe (kulki) 100 121 12100 P4 28 3388

ul. Jana 
Pawła II

uliczne 150 15 2250 M5 52 780

ul.
Mickiewicza

uliczne 150 47 7050 M5 52 2444

ul. Kolejowa uliczne 150 19 2850 M5 52 988

ul. 11-go 
Listopada

uliczne 150 66 9900 M5 52 3432

ul. 11-go 
Listopada

Parkowe (kulki) 70 98 6860 M5 28 2744

ul.
Langiewicza

uliczne 150 25 3750 M5 52 1300

ul. Komisji 
Edukacji 
Narodowej

uliczne 150 13 1950 M5 52 676

ul. Kołłątaja uliczne 150 9 1350 M5 52 468

ul.
Konstytucji
3-go Maja

uliczne 150/
100

22 3150 M5 52 1144

ul.
Kilińskiego

parkowe (kulki) 70 12 840 P4 28 336

ul. Spokojna parkowe 70 3 210 P4 28 84

Osiedle
Ogrody II

 uliczne 150 57 8550 M5 52 2964

Park im. 
Adama 
Bienia

oprawy Aurora 100 69 6900 P4 50 3450

Załącznik graficzny:

Mapa obrazująca obszar realizacji zadania.
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Dokumentacja winna zawierać:

Projekt wykonawczy branży elektrycznej modernizacji (wymiany) istniejących opraw oświetlenia ulicznego
na istniejącej infrastrukturze (słupy) na terenie miasta Staszowa. 

Podstawa  prawna  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych  remontu  oświetlenia  ulicznego  na
istniejących liniach n/n i istniejących słupach:
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) tekst
ujednolicony po zmianach z dnia 27 marca 2003 roku. Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy art. 3 ust. 7
polegające  na  instalowaniu  urządzeń,  jakimi  są  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  elektrycznym
(złącza  bezpiecznikowe  i  zaciski  przyłączeniowe)   oraz  mechanicznym  (wysięgniki),  na  obiektach
budowlanych  jakimi  są  istniejące  słupy  sieci  elektroenergetycznej  niskiego  napięcia,  nie  wymagają
pozwolenia  na  Budowę  według  przepisów Ustawy  art.  29  ust.  2  pkt  15  oraz  nie  wymagają  zgłoszenia
właściwemu organowi według przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2. 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 9 lub telefonicznie pod
numerem tel. 158648347
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Jarosław Glibowski - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Jan Wasilewski - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany/pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, posiadają stosowne uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana
jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul.  Opatowska 31,  sekretariat  -  pokój  104 osobiście,  pocztą  lub przesłać  faksem na nr  (015) 864-32-61
w terminie do dnia 06 grudnia 2018 roku do godz. 1400 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania oferty.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego
ofertę wybrano.
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 Staszów, dn. 29 listopada 2018r.        Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
              Leszek Kopeć
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