Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
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Karpacz: wykonanie usługi polegającej na konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 20162019.
Numer ogłoszenia: 49074 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
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 Karpacz , ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz, woj.
dolnośląskie, tel. 075 7619150, 7616288, faks 075 7619224.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi polegającej na
konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz w latach 2016-2019..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie
miasta Karpacz oraz wykonywanie obowiązków pogotowia oświetleniowego w celu utrzymania
oświetlenia w należytym stanie sprawności technicznej, zapewniającej odpowiedni do ilości opraw
oświetleniowych stopień natężenia oświetlenia: dróg, ulic, parków, placów itp., stanowiących
własność Gminy Karpacz. Konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności objęte są wszystkie
obwody oświetlenia w Karpaczu. Liczba opraw, podświetlaczy, szaf oświetleniowych objętych

niniejszym zamówieniem określona na dzień 31.01.2016 r. wynosi odpowiednio 1423 i 36 oraz dwie
sztuki reduktorów mocy zainstalowane w dwóch szafkach, w tym 19 sztuk opraw oświetlenia
ulicznego wraz z przewodami zasilającymi zamontowane na słupach sieci dystrybucyjnej nN,
których właścicielem jest TAURON Dystrybucja S.A. Ok. 2/3 wszystkich punktów zlokalizowanych
na terenie Gminy są to punkty zmodernizowane w latach ubiegłych. Zmiana podanych ilości nie
spowoduje zmiany kwoty ryczałtu jaką Zamawiający przeznaczył na realizację prac
konserwacyjnych oświetlenia ulicznego. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonawca
podejmuje się prowadzić i wykonywać czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń
oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, itp., będących własnością Zamawiającego. Wspomniane
czynności będą wykonywane w celu utrzymania powierzonych urządzeń oświetlenia w należytym
stanie technicznym. 3 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia świątecznego na terenie Karpacza:
Montaż i demontaż dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiącej własność
Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w tym: a) elementy dekoracyjne na
słupach oświetlenia drogowego - 250 szt., b) całoroczna konserwacja kurtyn (2 szt.) - na tunelu w
ulicy Parkowej. Przegląd i naprawa uszkodzonych elementów dekoracyjnych przed montażem oraz
bieżące usuwanie usterek elementów dekoracyjnych do czasu ich demontażu. 4. W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji
oświetlenia ulicznego na terenie Karpacza obejmującej wszystkie punkty świetlne oświetlenia
ulicznego włącznie z punktami zamontowanymi na istniejących liniach nN należących do Tauron
Dystrybucja oraz oświetlenie parków, placów a także wszystkie szafki oświetleniowe. 5. W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał prace na zlecenie. 6. W ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 60 szt. wyeksploatowanych punktów
oświetleniowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w całym okresie trwania
zamówienia. Wymiana będzie polegała na demontażu wyeksploatowanych słupów i montażu
nowych słupów rurowych, jednoczłonowych, stalowych okrągłych, o wysokości 6 m i 8 m,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, z klasą bezpieczeństwa (0), w III
strefie wiatrowej, na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem półokrągłym o długości 1m x
1m, oprawą sodową o mocy 70 W i 100 W. Należy zaplanować wymianę ok. 80 % słupów o
wysokości 8 m z oprawą o mocy 100 W. Pozostałe 20 % to słupy o wysokości 6 m z oprawą o mocy
70 W i jeden słup o wysokości 10 m z możliwością zamontowania czterech opraw o mocy 100 W.
Zadanie będzie rozliczone w ramach miesięcznego ryczałtu za konserwację i eksploatację
oświetlenia. 7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany
szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja powyżej Parku przy Wodospadzie,
z której zasilane jest oświetlenie uliczne w ciągu ul. Rybackiej - kierunek tor saneczkowy oraz

oświetlenie parkowe w Parku przy Wodospadzie łącznie 16 sztuk punktów świetlnych. Schemat
układu zasilania stanowi załącznik do siwz - (skan szafki)..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy dotychczasowemu Wykonawcy usług, w przypadku zwiększenia się ilości opraw
oświetleniowych do konserwacji w okresie wykonywania umowy w wyniku przyszłej, planowanej
realizacji budowy nowych linii oświetleniowych i dobudowy opraw na słupach, na których brak
jest opraw.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
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: 31.03.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga 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

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik Nr 2 SIWZ.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia. 2.1 Wykonawca winien wykazać, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty jako wykonawca lub
podwykonawca przynajmniej jedną usługę z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego
lub parkowego o wartości min. 100.000 złotych brutto za rok świadczenia usługi, b)
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty
jako wykonawca lub podwykonawca przynajmniej jedną usługę z zakresu konserwacji i
montażu iluminacji świetlnych, dekoracji świątecznej w ilości 200 szt. c) Wykonawca
winien wykazać, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane prawidłowo, Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
stanowiącego Załącznik Nr 3 SIWZ.


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca winien dysponować: a) narzędziami,
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji przedmiotu
zamówienia, co najmniej w następującym zakresie: - co najmniej jeden podnośnik
koszowy o wysięgu minimum 16 m, - lokalizator uszkodzeń linii kablowych (kenetronem),
- urządzenia do pomiarów eksploatacyjnych (rezystancji uziemień ochronnych,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) oraz miernik do pomiaru luminacji
oświetlenia; - samochód dostawczy, b) pomieszczeniem magazynowy zapewniającym
przechowywanie oświetlenia świątecznego w ilości 250 szt. c) będzie miał zapewnioną
możliwość utylizacji zużytych źródeł światła. Ocena spełnienia warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy, stanowiącego Załącznik Nr 2 i 4 SIWZ.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotem zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj.: a) do pełnienia
funkcji Kierownika zespołu konserwacyjnego: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem
właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, b) min. 3 osoby posiadające
aktualne upoważnienia do organizowania i wykonywania pracy na wspólnej sieci z
operatorem sieciowym Tauron Dystrybucja zgodnie z Instrukcją Organizowania

Bezpiecznej Pracy obowiązującej u operatora, w tym: - osoby posiadające świadectwo
kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontu, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu do 1 kV, - osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru w zakresie prac kontrolno-pomiarowych dla sieci elektrycznej
oświetlenia ulicznego oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu
do 1 kV, - osobę posiadającą uprawnienia w zakresie wykonywania czynności
łączeniowych i dopuszczeń do pracy w sieci do 1 kV, - osobę posiadającą uprawnienia do
wykonywania prac pod napięciem w technologii PPN w zakresie linii napowietrznych i
kablowych w zakresie eksploatacji i dozoru, - osobę ze znajomością czynności w
zakresie uruchomienia i eksploatacji sieci oświetleniowej z dostępem do układu
sterowania i zdalnego nadzoru CPAnet. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik Nr 2, 5 i 7 SIWZ.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.00,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych). Aby potwierdzić ten warunek, należy przedłożyć dokumenty
odpowiednio: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej i
opłaconą polisę.

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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;

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;

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;

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)
Pełnomocnicywo - jeżeli dotyczy, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o nie otwarciu likwidacji ani o nie ogłoszeniu upadłości, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

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 - 75



2 - stawka roboczogodziny - 5



3 - stawka motogodziny podnośnika - 5



4 - termin wymiany słupów - 15
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 zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącą: 1) zmiany stawki
podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3) zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia; 4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 5) zmiany danych teleadresowych,
zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 6) terminu, w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.karpacz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Karpaczu ul. konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Karpaczu ul. konstytucji 3 Maja 54, 58540 Karpacz, pok. Nr 1 - kancelaraia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

