Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.krapkowice.pl

Krapkowice: Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i
gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach
administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Numer ogłoszenia: 2005 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077
4466800, faks 077 4466888.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa oświetlenia
ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia.
1. Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice
stanowiącego własność Gminy Krapkowice, obejmującego punkty świetlne określone w załączniku nr
8 do SIWZ. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. 1. prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego, 2.
wymiana źródeł światła, uszkodzonych kloszy, dławików, kondensatorów i układów zapłonowych w
oprawach oświetleniowych wraz z myciem kloszy, 3. wymiana oprawek i przewodów, ich połączeń
oraz osprzętu w latarniach oraz tabliczek słupowych, 4. wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i
główek bezpiecznikowych w słupach, 5. wymiana podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników

słupowych, 6. wymiana uszkodzonych zamknięć /drzwiczek słupowych/ i metalowych opasek
zabezpieczających, 7. wymiana uszkodzonych zamknięć skrzynek oświetleniowych, 8.wymiana
wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw
bezpiecznikowych w skrzynkach oświetlenia ulicznego, 9. wymiana uszkodzonego osprzętu
elektrycznego w skrzynkach oświetlenia ulicznego lub stacjach, 10. wymiana uszkodzonych
styczników w skrzynkach oświetlenia ulicznego; 11. lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej
sieci oświetleniowej oraz niezwłoczne usuwanie tych uszkodzeń, 12. utrzymywanie na bieżąco w
czystości kloszy na słupie parkowym, czyszczenie kloszy i odbłyśników opraw oświetleniowych, 13.
prostowanie przekrzywionych słupów, opraw i wysięgników do prawidłowej pozycji, 14. czyszczenie
wnęk słupów oświetleniowych i utrzymanie ich w stałej czystości, 15. utrzymanie w stałej czystości
wnętrz skrzynek oświetleniowych i zapewnienie stałej sprawności znajdujących się w nich urządzeń,
16. dokonywanie napraw i regulacji zegarów astronomicznych, 17. przycinanie gałęzi drzew i
krzewów zasłaniających źródła światła, 18. usuwanie w terminie max 72 godzin od momentu
otrzymania zgłoszenia przypadków awarii pojedynczych lamp, 19. usuwanie w terminie max.48
godzin od momentu otrzymania zgłoszenia przypadków awarii obwodów oświetleniowych. 20.
usuwanie awarii polegających na świeceniu się lamp w dzień lub wyłączenie się obwodu zasilającego
źródła światła, jak również w przypadku klęsk żywiołowych bądź wypadków drogowych - w trybie
natychmiastowym, przy czym czas reakcji od momentu telefonicznego zgłoszenia o awarii nie może
być dłuższy niż 3 godziny. 21. likwidacja zagrożeń dla osób trzecich, takich, jak: złamany wysięgnik,
zwisająca lampa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury,
dewastacji dokonanej przez osoby trzecie, itp., - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin
od momentu otrzymania zgłoszenia; 22.kontrole samochodowe i piesze raz na miesiąc oświetlenia
ulicznego w porze nocnej, po zaświeceniu się lamp ulicznych i sporządzanie na tę okoliczność
stosownych notatek oraz przedstawianie ich Zamawiającemu na każde żądanie, 23. kwartalne
kontrole oświetlenia ulicznego i parkowego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 24.
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami
dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, 25. wymiana i konserwacja słupów, wysięgników
i opraw, 26. wymiana urządzeń sterujących, 27. planowane i awaryjne naprawy i wymiany kabli
oświetleniowych, 28. planowane i awaryjne naprawy i wymiany innych urządzeń oświetlenia
ulicznego. 29. montaż i demontaż dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
stanowiącej własność Zamawiającego wraz z podłączeniem zasilania i uruchomieniem, 30.
przechowywanie dekoracji świątecznej oraz urządzeń pochodzących z demontażu a nadających się do
ponownego wykorzystania. 2. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na
terenie miasta Krapkowice, ul. 3 Maja (sygnalizacja na przejściu dla pieszych w rejonie /Biedronki/
oraz sygnalizacja na przejściu dla pieszych w rejonie /Tesco/. Zakres rzeczowy zadania obejmuje
m.in.: a. utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej. b.
dokonywanie miesięcznych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnej. c.
przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnych, zagrażającemu
bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia przyczyn i
likwidacji skutków w ciągu 3 godzin. d. usuwanie awarii prostych np.: spalenie żarówki, wymiana
przycisków dla pieszych w ciągu 24 godzin. e. usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez osoby
trzecie lub warunki atmosferyczne. f. wymiana i konserwacja m.in. latarń sygnalizacyjnych, masztów,
przycisków zgłoszeniowych, kabli zasilających i sterujących. 3. Wykonanie usług w zakresie
konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach administrowanych przez
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tj.: a. Budynek I Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

/Krapkowice, ul. 3 Maja 17/, b. Budynek II Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach /Krapkowice, ul. 3
Maja 21/, c. Sala sportowa w Żywocicach /Żywocice, ul. Średnia 48/, d. Stadion sportowy w
Krapkowicach /Krapkowice, ul. Sportowa 1/, e. Stadion miejski w Krapkowicach-Otmęcie
/Krapkowice, ul. Olimpijska 1/, f. Kompleks sportowy /ORLIK/ wraz z obiektami sportoworekreacyjnymi w Krapkowicach /Krapkowice, ul. Wrzosów/. Poprzez wykonywanie usług w zakresie
konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach należy rozumieć wymianę
osprzętu instalacyjnego i uszkodzonych elementów instalacji, w tym m.in.: a. wymiana niesprawnych
opraw, żarówek, przycisków i wyłączników, b. bieżące przeglądy i konserwacja: głównych tablic
rozdzielczych, puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń wewnętrznych linii zasilających, zabezpieczeń
przelicznikowych wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym, c. wymiana uszkodzonych
napisów, oznaczeń, schematów oraz dorabianie brakujących osłon, zamknięć itp., d. naprawa
uszkodzonych odcinków instalacji z wymianą przewodów na odcinku od miejsca uszkodzenia do
najbliższego punktu umożliwiającego podłączenie obwodu, e. drobne naprawy oświetlenia
zewnętrznego- wymiana lamp, wyłączników zmierzchowych, przewodów w lampie, zabezpieczeń
oraz bezpieczników. Wymagany termin naprawy max 24 godziny od zgłoszenia przez
Zamawiającego..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.22.00-2, 50.71.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w parciu o złożone przez
wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniu co najmniej jednej usługi o wartości
brutto nie mniejszej niż 60 tys. PLN, polegającej na utrzymaniu i konserwacji
oświetlenia ulicznego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w parciu o
złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI
SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca winien dysponować podnośnikiem samochodowym oraz samochodem
transportowym do 3,5 t. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w parciu o złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w dziale VI SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca winien dysponować po jednym pracowniku z uprawnieniami do pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E do 1 kV oraz uprawnieniami
do pracy pod napięciem PPN. Osoby te winny posiadać aktualne badania lekarskie
dopuszczające do pracy na wysokościach (do 12 m). Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w parciu o złożone przez wykonawcę
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg. zał. nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 80



2 - Czas reakcji ( w godzinach ) - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku : 1) gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy : a) podatku VAT- wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od
wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), c) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa
w lit. b) i c), Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może
zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja zmiany wynagrodzenia winna być
poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów
pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób
wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy. 2) zmiany
podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w
trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy
muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.krapkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 47-303
Krapkowice pokój nr 16..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

