
Swarzędz: Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 247111 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
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 i utrzymanie oświetlenia 
ulicznego i parkowego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego i 
parkowego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w 2015 roku. 1. Zakres robót będących przedmiotem 
zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz w 2015roku w lokalizacjach podanych w tabeli. 2. Zakres robót związanych z konserwacją i 
utrzymaniem oświetlenia obejmuje następujące prace: ·         wymiana niesprawnych źródeł światła, 
·         wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw, ·         regulacja położenia opraw i źródeł 
światła, ·         czyszczenie opraw i czyszczenie kloszy oświetlenia wydzielonego, ·         wymiana 
uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, ·         wymiana uszkodzonych bezpieczników i 
wkładek bezpiecznikowych, ·         regulacja zegarów sterowniczych, ·         wymiana niesprawnych 
urządzeń sterowniczych, ·         konserwacja skrzynek sterowniczych, uzupełnianie opisów, ·         
usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, ·        naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów 
oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, wymiana zużytych zacisków, ·         konserwacja skrzynek i 
sterowania oświetlenia wydzielonego, ·        konserwacja i wymiana uszkodzonych tabliczek 
bezpiecznikowych oraz przewodów w słupach oświetlenia wydzielonego, ·         poprawa (prostowanie) 
słupów oświetlenia wydzielonego, ·         wycinka gałęzi w okolicach punktów świetlnych, ·        pomiary 
eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), ·         
inne prace związane z prawidłowym działaniem oświetlenia, ·         okresowe kontrole stanu oświetlenia 
prowadzone w porze działania oświetlenia nie rzadziej niż raz na tydzień ·         całodobowa 
dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi 3. Awarie urządzeń oświetlenia 
ulicznego zgłaszane będą do Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną email. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
całodobowy system przyjmowania reklamacji w sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego - dyżur 
telefoniczny. 5. Usunięcie zgłoszonych awarii (w zakresie opisanym w pkt 2 (Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia)) nastąpi w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej  
(nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia). 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
konserwacyjnych oświetlenia ulicznego zainstalowanego na liniach napowietrznych z zachowaniem 
technologii prac pod napięciem w porozumieniu z właściwym Rejonem Energetycznym. 7. Przedmiot 
zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. 8. Wykonawca upoważniony zostaje do 



prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego. 9. 
Wynagrodzenie Wykonawcy - ryczałt miesięczny za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym prac 
wskazanych w punktach od 1 do 8 (Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). Załącznikiem do 
faktury jest zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie czynności konserwacyjno - naprawczych 
wykonanych w miesiącu kalendarzowym, którego faktura dotyczy. Tabela: Zestawienie oświetlenia 
ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Swarzędz - zgodnie z załącznikiem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat 

od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe 
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego zamówienie zostanie udzielone z 
zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku 
wystąpienia usług tego samego rodzaju - na które zabezpieczone zostaną środki w budżecie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4.

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: 15.12.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
4500,00 zł.

III.2) ZALICZKI

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: - wykonali w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. konserwacja i/lub utrzymanie oświetlenia 
ulicznego i/lub parkowego o wartości minimum 170000 zł brutto i załączą dowód/dowody 
czy zamówienie zostało wykonane (lub jest wykonywane należycie - w przypadku 
zamówień ciągłych i okresowych). Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - załącznik nr 1 i 3 do SIWZ. Zamawiający oceni 



spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń 
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia/nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a 
wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia.

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; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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)

Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w 
imieniu Wykonawcy inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o 
spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 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 - Termin usunięcia awarii - 20 

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 możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: a)możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą 
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn: -wystąpienia 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dokumentacji, -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności, -w przypadku konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem 
obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie 
jest konieczne w celu realizacji inwestycji, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki 
generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. - w przypadku 
opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych właściwych instytucji, - w przypadku natrafienia na 
znaleziska archeologiczne, b)możliwość dokonania zmiany Podwykonawców, w zakresie prac 
wskazanych w ofercie, w związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków projektu umowy oraz w 
związku ze zdarzeniami losowymi

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: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..

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


