
Ogłoszenie nr 500047136-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.  

Gmina Baranów: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014 - 2020  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 503885-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500016721-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Baranów, Krajowy numer identyfikacyjny 43101989100000, ul. ul. Rynek  14, 

24105   Baranów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 883 40 27, e-mail 

gmina@gminabaranow.pl, faks 81 883 40 41.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.gminabaranow.pl www.gminabaranow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) 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:  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowa nowego oświetlenia drogowego w 

miejscowości Baranów wzdłuż ciągu ulic: Stawowa, Zagrody, Szkolna, Cmentarna, Krótka, 

Środkowa i Wąska. Ulice: Zagrody, Wąska, Środkowa i Krótka: Oświetlenie drogowe 

zostanie wykonane na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor oliwkowy, stożkowe 7m 

( o przekroju okrągłym) z wysięgnikiem 1m x1m i kącie rozwarcia105o, zasilanych linią 

kablową niskiego napięcia. Słupy oświetleniowe zostaną posadowione na fundamentach 

prefabrykowanych o konstrukcji jednolitej dobranej do danych słupów. Zakres robót 

obejmuje: • wykonanie 2 kablowych przyłączy energetycznych niskiego napięcia z szafkami 

oświetlenia drogowego ZKP+SzONr1 i ZKP + SzO Nr1. -ZKP + SzO Nr1zostanie zasilona ze 

słupa Nr 52linii napowietrznej niskiego napięcia stacji transformatorowej BARANÓW ST-2, 



-ZKP + SzO Nr2 zostanie zasilona ze słupa Nr 11 linii napowietrznej niskiego napięcia stacji 

transformatorowej BARANÓW ST-6, • wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

zasilających oprawy oświetleniowe • wykonanie linii kablowych sterowniczych, między 

szafką oświetleniową i latarniami, dla ste-rowania natężeniem oświetlenia • ustawienie 39 szt. 

latarń z ledowymi źródłami światła Ulica Tartaczna Oświetlenie drogowe zostanie wykonane 

na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor oliwkowy, stożkowe 8 m ( o przekroju 

okrągłym) z wysięgnikiem 1m x1m i kącie rozwarcia105o, zasilanych linią kablową niskiego 

napięcia. Słupy oświetleniowe zostaną posadowione na fundamentach prefabrykowanych o 

konstrukcji jednolitej F150/200. Zakres robót obejmuje: • wykonanie kablowego przyłącza 

energetycznego niskiego napięcia z szafką oświetlenia dro-gowego ZKP + SzO, zasilonego ze 

słupa Nr 20 linii napowietrznej niskiego napięcia stacji trans-formatorowej BARANÓW ST-

4, • wykonanie dwóch obwodów linii kablowych nn o łącznej długości 1086 m, • ustawienie 

24 szt. latarń z ledowymi źródłami światła, Ulice: Szkolna i Cmentarna Oświetlenie drogowe 

zostanie wykonane na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor oliwkowy, stożkowe 8 

m ( o przekroju okrągłym) z wysięgnikiem 1mx1m i kącie rozwarcia105o, zasilanych linią 

kablową niskiego napięcia. Słupy oświetleniowe zostaną posadowione na fundamentach 

prefabrykowanych o konstrukcji jednolitej F150/200. Zakres robót obejmuje: • wykonanie 

kablowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia z szafką oświetlenia dro-gowego ZKP 

+ SzO, zasilonego ze złącza kablowego niskiego napięcia stacji transformatorowej 

BARANÓW ST-2, zlokalizowanego w linii ogrodzenia dz. nr 2638. • wykonanie obwodu 

linii kablowych nn o łącznej długości 367m,dla zasilania projektowanych latarń • ustawienie 

8 szt. latarń z ledowymi źródłami światła, Ulica Stawowa Oświetlenie drogowe zostanie 

wykonane na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor oliwkowy, stożkowych8 m ( o 

przekroju okrągłym) z wysięgnikiem 1m x1m i kącie rozwarcia105o, zasilanych linią 

kablową niskiego napięcia. Słupy oświetleniowe zostaną posadowione na fundamentach 

prefabrykowanych o konstrukcji jednolitej F150/200. Zakres robót obejmuje: • wykonanie 

kablowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia z szafką oświetlenia dro-gowego ZKP 

+ SzO, zasilonego ze złącza kablowo pomiarowego na dz. nr 2633/1, zasilanego z linii 

kablowej nn stacji transformatorowej BARANÓW ST-3 • wykonanie jednego obwodu linii 

kablowej nn o łącznej długości 303m,dla zasilania projektowanych latarń • ustawienie 5 szt. 

latarń z ledowymi źródłami światła, Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja 

techniczna robót – stanowiąca załącznik Nr 5 do SIWZ  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 45314300-4, 45315100-9, 45100000-8  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 637247.74  

Waluta PLN  



IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  10  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: BC Polska Łukasz Bieńko  

Email wykonawcy: biuro@bcpolska.com.pl  

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9  

Kod pocztowy: 08-530  

Miejscowość: Dęblin  

Kraj/woj.: lubelskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 397536.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 397536.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 790266.97  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 


