oGŁoSZENIE o UDZIELENIU ZAMoWIENIA

DoĘczy: Udzielenia zamÓwienia pub|icznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartościszacunkowej poniżej progÓw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamÓwie publicznych na ,,Budowęlinii oświetlęnia
ulicznego w miejscowości
Franciszkow ul. Modrzewiowa oraz instalowanie oświętleniaulicznęgo w miejscorvościach:
Nowa
Więś,Popielarnia, Franciszkow ul. Jodłowa,Wola Miedniewska ( ze stacji trafo Wola Miednięwska 4
Wola Miedniewska 6)"
Zamawiający: Gmina Wiskitki ul. Kościuszki|,96.315 Wiskitki
Nazwa zadania: ,,Budowalinii oświetlęnia
ulicznego w miejscowościFranciszkow ul. Modrzewiowa
oraz instalowanie oświetlęniaulicznego w miejscowościach:Nowa Wieś,Popielarnia, Franciszkow ul.
Jodłowa,Wola Miedniewska ( ze stacji trafo Wola Miednięwska 4 Wola Międniewska 6)''
Rodzaj zamÓwienia: Roboty budowlane
określenie przedmiotu zamÓwienia:
Przedmiotem zamowienia jest budowa linii oświętleniauliczrręgow miejscowościFranciszkow ul.
Modrzewiowa oraz instalowanięoświetleniaulicznego w miejscowościach:Nowa Wieś,Popielarnia'
Franciszkow ul. Jodłowa,Wola Miedniewska ( ze stacjttrafo Wola Miedniewska 4 Wola
Miednięwska 6), ktorej zakręs obejmuje:
1. kopanie rowÓw dla kabli w sposob mechaniczny
f ' zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanlczruę
3. nasypywanię warstwy piasku rv dnie rowu kablowego
4. układaniękabli o masie do 1.0 kg/* w rowach kablowych ręcznie
5. układaniękabli o masię do l.0 kg/- w rurach, pustakach lub kanałachzamkniętych
6. montaż,przewodow izolowanych linii napowietrznejnn
7. układanierur ochronnych
8' montaz i stawianie słupowoświetleniowychstalowych
9' montaz wysięgnikow rurowych o masie do 15 kg na słupie
l0' montaz opraw oświetleniazewnętrznęgona wysięgniku w miejscowościFranciszkow ul.
Modrzęwiowa 9szt, Nowa Więśllszt. Popielarnia 8szt.,Franciszkow ul. Jodłowa1szt,Wola
Międnięwska (ze stacji trafo nr 4) 3szt, Wola Miednięwska (ze stacji trafo nr 6) 4szt,
11. montażprzewodow do opraw oświetleniowych
|2, montużogranicznikow przepięc
13. montażkonstrukcji s[alowych i osprzętulinii napowietrznejnn- bezpięcznik
14. zarobienięna sucho konca kabla 4-żyłowegoo przekroju żyłdo 50 mmz na napięcie do l kV o
izo|acji i powłoce ztworzyw sztucznych
l 5 . rnontaz szafęk oświetleniowyclrS oN z tabltca bezptec znikową
16. mechaniczne pogrĘante uziomow pionowych prętowych kat. III
17. montuiluziomow lub przewodow uziemiających w gruncie kat. III
18. sprawdzanięi pomiar 3.fazowego obwodu elektrycrnęgo niskiego napięcia
19 . sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasi larua
20. sprawdzaruesamoczynnego wyłączanlazasilania (pierwsza proba)
WspÓlny slownik zamÓwieri publicznych :
Kod CPV'.
45231400-9- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
453161l0.9 - lnstalowanie urządzęt'roświetlęniadrogowego
Tryb udzielania zamÓwienia: Przetargnieograrriczonyo wartościszacunkowej ponizej progow
ustalonych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy Prawo zamowiet'rpublicznych.
Szacunkowa wartośćzamÓwienia: Nętto |54 049,09zł
Liczba zgloszonych ofert: 5
Data udzielania zamÓwienia: 23.L0.2009r.
Nazwa i adres WykonaWCY, ktÓremu udzielono zamÓwienia:
PPHU,,ENERGO INSTAL', Ktzysztof Krajewski, 99-300 Kutno, ul. Łodzka 5
Informacja o cenie wybranej oferty:
Cena wybranej oferty nefio
85 730,85 zł'.
oferta znajniższącęl1ąnętto
85 730,85 zł.
ofęrta z najwyższącęnąnętto
|I9 263,45 Zł,
WÓjt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzęgorz Miastowski

