
Swarzędz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz należącego do 
Gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 12273 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta i gminy Swarzędz należącego do Gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Konserwacja urządzeń 
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz. Szczegółowy wykaz oświetlenia zawarty 
został w zestawieniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz (2197 oprawy uliczne, 79 
rozdzielnic elektrycznych). 2.Na przedmiot zamówienia składa się: -Utrzymanie powierzonego majątku 
w należytym stanie technicznym w zakresie elektrycznym, świetlnym i estetycznym. - Dokumentowanie i 
usuwanie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub zdarzeń losowych (wypadki drogowe, 
wichury) polegających na wykonaniu dokumentacji fotograficznej i natychmiastowym usunięciu 
przeszkód, zdemontowaniu zniszczonych urządzeń oraz ich usunięciu w terminie 24 godzin od momentu 
powzięcia informacji o zdarzeniu, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed możliwością porażenia prądem 
elektrycznym oraz zapewnieniu ciągłości przerwanego obwodu elektrycznego. W przypadku, gdy znany 
jest sprawca szkody, usunięcie szkód powstałych w wyniku jego działania (np. kolizje z słupami 
oświetleniowymi) nastąpi na jego koszt (polisa ubezpieczeniowa sprawcy zdarzenia), w pozostałych 
przypadkach, gdy sprawca jest nieznany Wykonawca zobowiązany jest usunąć szkodę na dodatkowe 
zlecenie zamawiającego. - Utrzymanie sprawności oświetlenia na poziomie co najmniej 95%. - 
Zapewnienie stałej zdolności Wykonawcy do usuwania stanów awaryjnych i zapewnieniu kontaktu 
telefonicznego w ciągu całej doby..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w przypadku wystąpienia konieczności 

realizowania usług tego samego rodzaju,na które znajdą się środki w budżecie. Zamówienie 
uzupełniające może być udzielone w wysokości maksymalnie 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamówienie mogą realizować wykonawcy, którzy zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, polegające na konserwacji oświetlenia 
ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, potwierdzone dokumentami, 
że usługi te zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą potwierdzać wymagany rodzaj 
prac, wartość, termin i miejsce realizacji; Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na 
podstawie dokumentów dołączonych do oferty, w zakresie spełnia - nie spełnia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamówienie mogą realizować wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali co 
najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: podnośnik koszowy (niski) - 1 szt., 
samochód dostawczy - 1 szt., urządzenie do lokalizacji uszkodzenia kabli w ziemi - 1 szt 
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie dokumentów dołączonych do 
oferty, w zakresie spełnia - nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamówienie mogą realizować wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali co 
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; - 
dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego 
oświetlenia ulicznego; - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
kwalifikacyjne wykonawcze do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 



nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; Zamawiający oceni 
spełnianie tego warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, w zakresie 
spełnia - nie spełnia

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  dostaw lub  usług  w  zakresie  niezbędnym do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego,  że  te  dostawy lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie 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  dla  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 

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.



IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2011 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu.

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


