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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa im. dr J. Wyżykowskiego  
w Lubinie przy ul. Krupińskiego 45 ogłasza zapytanie ofertowe na: 

„Budowa oświetlenia chodnika na działce nr 400/21 w Lubinie przy ul. Gwarków” 

 

1. WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiotem SIWZ są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zadania:  „Budowa oświetlenia chodnika na działce nr 400/21  

w Lubinie przy ul. Gwarków”.  

2. ZAKRES  STOSOWANIA SIWZ 

 Przedmiot Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest stosowany jako integralna 

część umowy na  realizację robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 3.  

Przedmiar robót zawiera załącznik nr 3. 

3. OPIS ROBÓT:  

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego, 

zasilanej odejściem w odgałęzieniu od istniejącego słupa II/2/SO326 dz. 400/21 w Lubinie. 

3.1 Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 roboty ziemne,  

 ułożenie linii kablowej, 

  montaż fundamentów fabrycznych,  

 montaż słupów,  

 montaż opraw oświetleniowych,  

 podłączenie wykonanej instalacji, 

 wykonanie pomiarów powykonawczych, 

 inwentaryzacja terenu i dostarczenie nowych map. 

3.2 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami inwestora nadzoru. Dokumentacja 

projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. W przypadku rozbieżności, opis 



wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków (ewentualnie zgodnie z decyzją 

nadzoru autorskiego). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Przedstawione w projekcie wykonawczym urządzenia konkretnych producentów stanowią 

oczekiwania projektanta co do kształtu, jakości i funkcji, które powinny spełniać. Dopuszcza 

się stosowanie urządzeń innych producentów o parametrach, jakości i kształcie nie gorszych 

niż oczekiwane. Zamienniki uzgodnić z projektantem. 

 

3.3  Stan istniejący. 

Na terenie objętym granicą inwestycji  występują istniejące sieci sanitarne oraz energetyczne 

 i oświetlenie ciągów pieszych zasilanych z SO326. 

 

3.4. Stan projektowany. 

Oświetlenie  chodnika. 

Oświetlenie projektowanego chodnika projektuje się z opraw  typu BGP291 T25 

1xLED35-4-S/740 DM50 instalowanymi na słupach aluminiowych, cylindrycznie 

stożkowych typu SAL-5 na fund. B60,  anodowanych na kolor anodowania szampański, bez 

szwu.  

 Klasa ochronności elektrycznej:  II 

 Podstawa słupa 260 x 260 rozstaw śrub 200 x 200 co zapewnia stabilność całej 

konstrukcji.  

 Zakończenie słupa umożliwiające montaż oprawy fi60, wysokość zawieszenia oprawy ok. 

5 m.  

 Słup zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody 20  

mikron kolor anodowania szampański.  

 Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma 

możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania.  

 Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną 

przez producenta.  

 Ze względu na niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec 

mechanicznym uszkodzeniom wszystkie słupy powinny zostać zabezpieczone 

elastomerem poliuretanowym do wysokości 35 cm włącznie z podstawą.  

 Słupy i wysięgniki muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej  

i kategorii terenu przewidzianej inwestycji.  

 Do wyposażenia dołączony powinien być  komplet ocynkowany elementów złącznych 

słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk 

imbusowy).  

 



Oprawa drogowa LED - optyka DM50 

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE. 

 Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż 84%. 

 Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 

być większa niż 5% w stosunku do załączonych obliczeń.  

 Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 

 
 

 Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

 Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

 Materiał klosza – Poliwęglan 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

 Szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66 

 Montaż bezpośrednio na słupie o średnicy Ø48-60mm 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na-

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

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na 

wysięgniku) 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 25W 

 Ochrona przed przepięciami – 4/4kV 

 Minimalny strumień świetlny źródeł – 3500 lm, oprawy -3067 lm 

 Maksymalny prąd zasilania diod LED – 341 mA 

 Prąd rozruchu 21A przy czasie 0,225 ms 

 Współczynnik mocy 0,96 

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 4000 K, kod 740 

 Utrzymanie strumienia świetln. w czasie: 90% po 100 000h (zgod. z IES LM-80 - 

TM-21) 

 Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

 Gwarancja producenta na oprawy (łącznie z układem zasilającym) – min. 10 lat 



 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne  

z  Rozporządzeniem WE nr 245/2009. 

 Ogólnodostępne dane fotometryczne opraw, umieszczone na stronie internetowej 

producenta, umożliwiające wykonanie obliczenia param.  oświetleniowych  

w programie komputerowym (np. Dialux) 

 

Proponowane rozwiązania muszą spełniać wszystkie parametry oświetleniowe nie gorsze 

niż uzyskane w załączonych obliczeniach fotometrycznych. Sprawność układu optycznego 

nie mniejsza niż 88%. 

Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być  

większa niż ±  7% w stosunku do podanych w załączonych obliczeniach.  

 Zasilanie oświetlenia projektuje się kablem typu YAKXS 5 x 35  wyprowadzonym   

z istniejącego słupa nr 2/II/326. Tabliczki złączowe zastosować typu IZK. 

 

3.5. Ochrona od porażeń 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, izolacja 

urządzeń oraz umieszczenie urządzeń ponad zasięgiem ręki. Projektory w I klasie 

ochronności. Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przyjęto 

zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. W każdym maszcie należy połączyć 

przewodem LY 4 mm2 zacisk PEN złącza zerowego z zaciskiem ochronnym masztu. 

Dodatkowo należy uziemić wszystkie maszty uziomem poziomym z drutu  FeZn 10 mm 

który  układać we wspólnym wykopie nad linią kablową w gruncie rodzimym tj. na 

głębokości min. 50 cm. Układ sieci TN-C dla linii kablowej. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, przed dotykiem pośrednim sprawdzono 

obliczeniowo. 

 

3.6. Parametry projektowanych elementów. 

Pi=Ps=0,08 kW      Is=0,4A     Ib=6A gG 

Słupy ośw. taki jak: Rosa typ SAL-5                 szt. 2 

Fundament bet. taki jak: Rosa B-60      szt. 2 

Oprawa ośw.  BGP291 LED-HB/740 II DM50 3500 lm  P=22W    szt. 2 

Kabel typu YAKXS 4x35 kabel zasil.                               mb 106 

Przewód typu YDY 3x2,5 zasil. Opraw ośw.    mb 12 

Drut FeZn o średn. 10mm       mb 39 m 

Palczatki         szt. 4 

 

4. UWAGI KOŃCOWE. 

4.1. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE  i PN/E oraz 

pod odpowiednim nadzorem. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Rejonem Energetycznym bezpieczny sposób 

wykonania robót.  



4.3. Przed przystąpieniem do wykonania robót zlecić wytyczenie projektowanych linii 

kablowych a po wykonaniu zlecić wykonanie namiarów geodezyjnych.   

4.4. Po wykonaniu przyłącza należy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 

przeprowadzić próby pomontażowe. 

4.5. Projektowane słupy oświetleniowe są rozwiązaniami katalogowymi i zostały   dobrane 

do warunków panujących w miejscu montażu. 

4.6. Wszelkie prace przygotowawcze wraz z pracami geodezyjnymi leżą po stronie 

Wykonawcy. 

4.7. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również zinwentaryzowanie terenu po wykonaniu 

zadania i dostarczenie nowych map Zamawiającemu. 

 

5. TERMIN WYKONANIA PRAC – 30.06.2021 

 

6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:  

 

6.1. Nazwę i siedzibę oferenta. 

6.2. Wypis z rejestru firmy uwzględniający profil działalności. 

6.3. Dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, a mianowicie: 

A. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z okresu 3 miesięcy 

przed wyznaczonym dniem przetargu, 

B. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu składek z okresu 3 miesięcy przed wyznaczonym 

dniem przetargu,  

C. Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. 

6.4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną oferenta, a mianowicie: 

A. wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, 

B. zaświadczenie o dobrym wykonaniu najważniejszych robót — listy referencyjne, 

6.5. Cenę netto i brutto za wykonanie robót wraz z kosztorysem szczegółowym. 

6.6. Deklarowany okres gwarancji. 

6.7. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartości usługi, oraz sprawdzenia dokładnego zakresu robót,  

ponieważ wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

UWAGA! 

Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność. Oferta 

powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (zgodnie 

 z wpisem do rejestru przedsiębiorstw). 

7. USTALENIA FORMALNE: 

7.1. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Dział Techniczny SML-W przy 

ul. Krupińskiego 45 w Lubinie telefonicznie pod numerem 76-842-27-37 w godzinach 

od 11
00 

do 12
00

. 

7.2. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni adres jw. w opisanych zamkniętych 

kopertach. 

7.3. Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2021 roku o godzinie 10
00

 . 



7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 roku o godzinie 10
30 

 w siedzibie Spółdzielni 

bez udziału oferentów.  

7.5. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub 

uznania bez podania przyczyn, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.  

7.6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

postępowania pisemnie po  rozstrzygnięciu zapytania. 

7.7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

A.  Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie 

wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą staranności, 

B.  Wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

których upadłość ogłoszono, 

 C.  Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 

zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

D. Wykonawców, których oferta wpłynęła po terminie. 

7.8. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 

7.9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę 

podając uzasadnienie. 

7.10. Zarząd ma prawo w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podania 

przyczyn, a Wykonawcom nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń z tego 

tytułu. 

7.11. Przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu wyboru oferty, Zarząd może przeprowadzić  

z Wykonawcami negocjacje cenowe w prawie udzielenia upustów od ceny 

zaproponowanej w ofercie. 

7.12. Oferent kwestionujący prawidłowość przebiegu postępowania może złożyć odwołanie 

do Zarządu Spółdzielni w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia uchybienia nie 

później jednak niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze wykonawcy. 

Odwołanie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 

7.13. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia 

 i o podjętej decyzji powiadamia oferenta, który złożył odwołanie. 

7.14. Zamawiający wyklucza udział podwykonawców. 

7.15. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

 

8. KRYTERIUM WYBORU OFERT: 

 

L.p. Opis kryterium waga 

1 Cena oferty 70 % 

2 Gwarancja 30 % 

 

9. OGÓLNE WARUNKI UMOWY – załącznik nr 1 

                                                                    Zatwierdził: 

                                               

 

 

 

 


