
C:t~,, .. Miasto Lubartów Lubartów, dnia 02 maja 2022 r. 

BZP.271.19.2022 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO złotych 

Gmina Miasto Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, tel. 81 8552273, fax 81 8552016, 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubartów, zaprasza do składania ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść 
dla pieszych w Lubartowie, w trybie zaproszenia do składania ofert, w oparciu o § 6 ust. 1 
w zw. z ust. 2 pkt 2 Regulaminu zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr VII/454/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 24.10.2016 r., zmienionego Zarządzeniem 
Nr VIII/522/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 1 O listopada 2020 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.) przepisów ww. ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 

ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Lubartowie. 
2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej: 

1) budowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych Miasta Lubartów w technologii 
LED dla następujących lokalizacji: 

ul. Mucharskiego - od ul. Akacjowej do Oczyszczalni ścieków (zadanie 1 ); 
ul. Bolesława Chrobrego - od posesji nr 38 do ul. Królów Polskich (zadanie 2); 
boczna ul. Krańcowej - na działkach nr 177 /24, 177 /21, 177 /18, 177 /2, 177 /15 
obr. 9 Glinianki (zadanie 3). 

2) doświetlenia przejść dla pieszych w technologii LED dla następujących lokalizacji: 
ul Cicha na wysokości bloku nr 5 (zadanie 4); 
ul. Piaskowa przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja (zadanie 5); 
ul. Lubelska przy skrzyżowaniu z ul. Cichą (zadanie 6); 
ul. Lipowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego (zadanie 7); 
ul. Słowackiego na wysokości posesji nr 43 - ,,Podkowa" (zadanie 8). 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji realizacji w/w zadań; 
2) wykonania pomiarów natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych; 
3) opracowania map do celów projektowych; 
4) opracowania dokumentacji projektowej; 
5) uzyskanie, od PGE Dystrybucja S.A., warunków przyłączenia na projektowanie 

oświetlenie; 
6) uzgodnienia tras projektowanego oświetlenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie; 
7) uzgodnienia i sprawdzenia projektów w Rejonie Energetycznym Lublin-Teren; 
8) uzyskania wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń; 
9) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
10) opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich; 
11) opracowania informacji BIOZ; 
12) przeniesienie praw autorskich; 
13) pełnienia nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem; 
14) dostarczenia dokumentacji w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

a) dokumentacja projektowa- 3 egz. (uzgodniona i sprawdzona) dla każdego zadania; 
b) informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz. dla każdego 

zadania; 
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- 1 egz. dla każdego zadania; 
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d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 1 egz. dla każdego zadania; 
e) pomiary natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych - 1 egz. dla każdego 

przejścia; 
f) wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji - 1 egz. (płyta CD lub DVD 

w wersji edytowalnej i nieedytowalnej): 
wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją papierową, 
jednakże powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych autorów opracowania, zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów zamieszkania i miejsca 
oraz daty urodzenia). Imię i nazwisko projektanta nie podlega anonimizacji; 
przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy dostarczyć w formie 
edytowalnej (arkusz kalkulacyjny i/lub plik programu kosztorysowego * .ath lub 
równoważny). 
wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 
*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące 
wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami projektantów. Opracowania 
w formie elektronicznej powinny być zdigitalizowane, w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali, nie niższej niż 600 dpi. 

4. Opracowania objęte zamówieniem muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego, 
a także wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) z uwzględnieniem aktualnych 
na dzień oddania opracowań wersji ww. rozporządzeń. 

5. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do 
Zaproszenia - Projekt umowy. 

6. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy. 
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

II. Warunki udziału, składania ofert, wyboru oferty i zawarcia umowy: 
1. Udział w niniejszym postepowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ofertę 

do Zamawiającego oraz: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); 

2) spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej: 
a) wymagane jest wykazanie wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej 
oświetlenia drogowego (ulicznego) lub doświetlenia przejść dla pieszych. 

b) wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 
obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające 

Strona 2 z 4 



go do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

2. Ofertę należy złożyć: w postaci elektronicznej ( opatrzona podpisem zaufanym lub 
osobistym), formie elektronicznej (opatrzona podpisem kwalifikowanym) lub formie 
dokumentowej (skan podpisanej oferty). 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania 
ofert, wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: 
bzp@umlubartow.pl (Uwaga: nowy adres e-mail) do dnia 10 maja 2022 roku do godz. 
10:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

5. Do oferty należy dołączyć: 
1) wykaz usług, wykonanych w terminie trzech ostatnich lat przed upływem terminu 

składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt Il.1.2)lit a) Zaproszenia, 
z podaniem przedmiotu wykonanych usług, daty ich wykonania oraz nazw i adresów 
Zamawiających- wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia; 

2) referencje lub poświadczenia potwierdzające należyte (tj. zgodne z umową i terminowe) 
wykonanie usług wskazanych w wykazie; 

3) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej Izby 
Budowlanej; 

4) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy dla osoby lub osób podpisujących ofertę 
w przypadku, gdy upoważnienie to nie wynika z odpisu z właściwego rejestru. 

6. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną i opatrzyć tytułem: ,,Oferta 
na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego oraz 
doświetlenia przejść dla pieszych w Lubartowie". 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie całości zamówienia - 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. W przypadku, 
gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, żadna ze złożonych przez tego Wykonawcę 
ofert nie będzie brana pod uwagę. 

8. Oferty Wykonawców niespełniające warunków opisanych w niniejszym Zaproszeniu oraz 
złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dot. złożonej 
oferty oraz weryfikacji informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. 

9. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
1 O. Sposób obliczenia ceny: 

Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę, 
obejmującą koszt wykonania całości zamówienia 
Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. 
Całkowita cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty, podatki 
i daniny publiczne, zapewniające wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami ustalonymi 
w zaproszeniu, a także ewentualne upusty i rabaty oraz uwzględniać koszt przeniesienia praw 
autorskich i pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie i liczbowo zamawiający przyjmie, 
że prawidłowo podano cenę wyrażoną liczbowo. 

11. Kryteria oceny ofert: zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto za realizację całego 
zamówienia. 

12. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie 
Wykonawcom, którzy złożą oferty. Wybrany Wykonawca może przystąpić do realizacji 
zamówienia po podpisaniu umowy. O terminie i miejscu zawarcia umowy, której projekt 
stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę 
w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku odmowy zawarcia umowy 
we wskazanym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający 
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może wybrać ofertę najkorzystniejszą - najtańszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
unieważnienia postępowania. 

13. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu 
terminu składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach dokumentów postępowania 
oraz odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców zostaną opublikowane w BIP-ie 
Zamawiającego w miejscu publikacji Zaproszenia do składania ofert. 

14. Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu zamowien publicznych, obowiązującego 
u Zamawiającego, dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty 
z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. 

15. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w dokumentach obowiązujących w niniejszym 
postępowaniu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
1. w sprawach merytorycznych - P. Sławomir Strzelecki i P. Paweł Grudzień tel. 81 8544623; • 2. w sprawach formalnych - P. Jacek Pióro, P. Kinga Krawczak i P. Anita Jusiak 

tel. 81 8544621, e-mail: bzp@um.lubartow.pl. 

BWRZ 
Krzysztof Paśnik 
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