Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.wegliniec.pl
Ogłoszenie nr 360743 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Węgliniec: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników,
parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec, krajowy numer identyfikacyjny
23082141100000, ul. ul. Sikorskiego 3, 59940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.
Adres strony internetowej (URL): www.wegliniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.wegliniec.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, uirierem ub osobiście
Adres:
ul. Sikorskego 3, 59 - 940 Węgliniec
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja
oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.14.2016.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia
jest usługa w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia
dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w celu
utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 2. Ilość punktów świetlnych - 1146
szt. 3. CPV - 50 23 21 00 – 1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 4.
Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje : 4.1.
Dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń: a) stanu widocznych
części przewodów, ich połączeń, oraz słupów oświetleniowych i osprzętu (opraw
oświetleniowych, źródeł oświetlenia, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni
lakierniczej słupów, czystości kloszy opraw i itp.), b) stanu urządzeń zabezpieczających,
sterowania i pomiarowych, c) układów zapłonowych opraw, d) opisów obwodów w
szafkach i tablicach sterowniczych, e) stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i
oznakowania latarń, f) prawidłowości działania elementów zasilających i urządzeń
sterowniczych g) stanu izolacji i sprawdzenie skuteczności działania ochrony
przeciwporażeniowej, oraz usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas
oględzin. 4.2. Wymianę uszkodzonych źródeł światła, oprawek, dławików i
kondensatorów. 4.3. Wymianę uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic
bezpiecznikowych słupowych. 4.4. Regulację położenia opraw i odbłyśników oraz
zwisów przewodów oświetlenia drogowego. 4.5. Naprawa tablic rozdzielczych, szaf
oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia (zegary ,
bezpieczniki, wyłączniki, styczniki itp.). 4.6. Likwidację zagrożeń dla osób
postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź,
wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych. 4.7. Wymiana, remont
linii kablowych i napowietrznych oraz lokalizacja ich uszkodzeń. 4.8. Przycinanie
gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe oraz pochłaniające strumień
świetlny, jak również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznych. 4.9.
Kontrolę czasu zapalania i wyłączania oświetlenia. 4.10. Utrzymanie świecenia
wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu wschodu
i zachodu słońca. 4.11. Zamawiający może zlecić ustawienie zegarów wg wskazanego
czasu załącza¬nia/wyłączania poszczególnych obwodów oświetlenia. 4.12.
Wykonywanie pomiarów: a) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, b) rezystancji

izolacji, c) innych wymaganych pomiarów w sposób i z częstotliwością określoną w
szczegółowych przepisach oraz na wniosek Zamawiającego. 4.13. Usuwanie
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych pomiarów. 4.14.
Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia
drogowego. 4.15. Sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów
oświetleniowych. 4.16. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic
rozdzielczych i szafek oraz numeracji słupów oświetleniowych. 4.17. Usuwanie usterek
i awarii sieci bez zbędnej zwłoki, a w przypadku typowych napraw eksploatacyjnych (w
szczególności robót polegających na wymianie źródeł światła) nie później niż w ciągu 3
dni od chwili powiadomienia lub w terminie uzgodnionym z ZamawiającymWykonawca każdorazowo na piśmie powiadomi Zamawiającego o fakcie i terminie
usunięcia awarii. 5. Wykonawca potwierdzi raportem wykonanie czynności na
poszczególnych obiektach – wskazując miejsce prac, ich zakres oraz termin realizacji
dołączając raport do faktury z miesiąca wykonania. 6. Wykonawca powinien uzyskać
prawo wstępu do stacji trafo, na słupy energetyczne będące własnością firmy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, w celu wykonania niezbędnych prac
będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. W/w
zadania Wykonawca będzie realizował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, a szczególnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.
U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2013r., poz. 984) oraz zgodnie z
instrukcją TAURON Dystrybucja IR-003/01 "INSTRUKCJA organizacji prac zespołów
pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja
S.A. oddział w Jeleniej Górze" 8. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty: 8.1.
koszt dzierżawy (najmu miejsc na słupach linii dystrybucyjnej niskiego napięcia) dla
firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze za najem miejsc na słupach
tj. 1498 szt. słupów po 4,76 zł netto miesięcznie plus stawka podatku VAT
obowiązującego na dzień wystawienia faktury; 8.2. wszelkie opłaty na rzecz firmy
TAURON Dystrybucja S.A. wynikające z realizacji niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące wstępu Wykonawcy do miejsca pracy, wyłączenia linii itp.
obciążają w całości Wykonawcę. 9. Każdy z Wykonawców powinien zapoznać się z
miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z
wykonywaniem usług, będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się, iż
będzie instalował w ramach realizacji zamówienia sprzęt oświetleniowy cechowany
znakiem CE uprawniającym do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej lub RP. 11.
Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkód wyrządzonych na rzecz osób
trzecich związanych z realizacja zamówienia. 12. Awarie urządzeń oświetlenia
zgłaszane będą dla Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy i
Miasta Węgliniec drogą e-mailową, telefonicznie lub faxem. 13. Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie niezwłocznym, nie później jak w ciągu 3
dni od przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 14.
Usunięcie awarii Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu. 15. Zmianę ilości
eksploatowanych punktów świetlnych, strony będą wspólnie uzgadniać w formie
aneksów do niniejszej umowy. 16. Protokoły z oględzin i meldunki z wykonanych prac
konserwacyjnych, awaryjnych i zgłoszonych usterek, a także kserokopie faktur za
utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonej konserwacji, Wykonawca
będzie przedkładał Zamawiającemu w celu rozliczenia się z wykonania planowych i
zleconych prac. 17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu. 18. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do
niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w
okresie realizacji umowy; 19. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 20. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na usługi. 21. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na
wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 22. Zamawiający nie przewiduje
wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 23. Zamawiający stosownie do art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014r.
poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej jedną osobę obsługującą podnośnik koszowy, co
najmniej dwie osoby wykonujące prace na liniach napowietrznych. Obowiązek ten
dotyczy także podwykonawców. 24. Wykonawca przed podpisaniem umowy,
przedstawi zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały bezpośrednio
czynności związane z realizacją zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie
osoby te będą wykonywać wraz z informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. 25.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę
obowiązku, o którym mowa powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w punkcie 23. 26. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
wykonujących bezpośrednio czynności związane z realizacją zamówienia na podstawie
umowy o pracę. 27. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników
wykonujących roboty, o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne – szczegóły dotyczące kar umownych zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 28. Zamawiający może odstąpić od wymogu
dotyczącego obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały
spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy
wynikających z Kodeksu Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 50231000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w
wysokości do 50% zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala w tym zakresie szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala w tym zakresie szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1.Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w
odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą iż wykonali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonują usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę z zakresu konserwacji urządzeń oświetlenia
drogowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane. Sporządzony wykaz musi zawierać, co najmniej jedno
zamówienie z zakresu konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego przy okresie
świadczenia usługi minimum jeden rok i wartości minimum 60.000,00 zł. Brutto. Do
wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające, że zostały wykonane lub są
wykonywane należyte. 2.3.2.Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w
odniesieniu do Wykonawców: Wykonawca powinien dysponować: a) co najmniej
jednym pojazdem specjalistycznym z podnośnikiem koszowym, b) co najmniej jednym
urządzeniem do wykonywania pomiarów i badań instalacji i uziemienia.
2.3.2.Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
Wykonawców: Wykonawca powinien dysponować: a) co najmniej jedną osobą kadry
technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do odpowiedniej izby samorządu zawodowego b) co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia dozoru i eksploatacji ( świadectwo DiE) c) co najmniej dwoma osobami
posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia monterów zewnętrznych instalacji i linii
elektroenergetycznych nn z uprawnieniami do robót w technologii PPN (prace pod
napięciem) .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
2.1.1. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert ( załącznik nr 4 do SIWZ). 2.1.2. wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami ( załącznik nr 5 do SIWZ). 2.1.3. 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 (załącznik nr 6 do SIWZ),
2.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień (załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3) Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka
korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania
musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których
uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w
imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało
przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w
formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty
należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać
zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Cena
Czas usunięcia usterek i awarii od zgłoszenia telefonicznego lub widomości
e-mail
Czas likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (np. wichury,
wypadki) od zgłoszenia telefonicznego lub widomości e-mail

Znaczenie
60
20
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art.
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie
zawarcia umowy, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) odstąpienia na wniosek
Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych, 5) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu
umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. W
związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1-5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie
lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne
jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3.
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej

nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 15/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

