Kętrzyn, dnia 05.03.2009 r.
Znak: SO.341-07 (ZK)/09

Ogłoszenie o zamówieniu
1. Nazwa i adres zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający:
Adres:
Telefon:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

7.
8.

NIP:
REGON:

Gmina Miejska Kętrzyn
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
(0-89)
752-05–20 / Fax, (0-89) 752-05–31,
www.ketrzyn.com.pl
drogi@ketrzyn.com.pl
poniedziałek- od 800 do 1600
wtorek- piątek- od 730 do 1530
742-205-13-31
510743440

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr SO.341-07(ZK)/09 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniŜej 206.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz.
1058, zm. Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1420) Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
www.ketrzyn.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych :
1) Nazwa
przedmiotu
zamówienia:
„BieŜąca konserwacja oświetlenia ulicznego
i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn”,
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego CPV 50232100-1
3) Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego, polegającą na:
I. Dwukrotnej, w terminie do 30.05.2009r. i do 30.09.2009r. kontroli stanu oświetlenia ulicznego i
parkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kętrzyn polegającej na ustaleniu:
a) stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, osprzętu, szafek kablowych;
b) stanu opraw i źródeł światła, okien i świetlików;
c) prawidłowości ustawień i działania czujników zmierzchowych;
d) prawidłowości ustawień i działania zegarów astronomicznych,
e) stanu ochrony przeciwporaŜeniowej oświetlenia ulicznego i parkowego;
f) stanu urządzeń zabezpieczających szafki bezpiecznikowe (drzwiczki i obejmy);
g) prawidłowości i kompletności oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych urządzeń oświetlenia
ulicznego i parkowego oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
h) wysokości natęŜania prądu przy rozruchu Ŝródeł światła;
i) stanu i prawidłowości działania liczników poboru energii elektrycznej.
II. BieŜącą konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego, przez którą naleŜy rozumieć:
a) naprawę uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk
bezpiecznikowych, końcówek kabli, naprawa osprzętu;
b) wymianę uszkodzonych źródeł światła, opraw, Ŝarówek, bezpieczników, styczników, układów
sterowniczych, fotorezystorów, zegarów, czujników i przekaźników zmierzchowych,
wysięgnikow, słupów, urządzeń oświetlenia ulicznego;
c) wymianę uszkodzonych oraz niespełniających wymogów określonych stosownymi przepisami
szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w trafostacjach;
d) lokalizację
a
następnie
wymianę
uszkodzonych
odcinków
kabli
sterujących
i oświetleniowych;
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e) naprawę instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej oświetlenia ulicznego i parkowego oraz jej
montaŜ w przypadku braku;
f) naprawę lub wymianę urządzeń zabezpieczających wnęki słupów oświetlenia (drzwiczki i
obejmy);
g) uzupełnienie i wymianę oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych urządzeń oświetlenia
ulicznego i parkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
h) czyszczenie i mycie opraw łącznie z kloszami przynajmniej jeden raz w okresie do 31.08.2009
r.
i) konserwację opraw łącznie z kloszami oświetlenia parkowego poprzez ich czyszczenie
i mycie przynajmniej raz w miesiącu w okresie od 01.04.2009 r. do 30.09.2009r.
j) konserwację wysięgników opraw, drzwiczek i obejm zabezpieczających wnęki bezpiecznikowe
poprzez ich malowanie w okresie od 01.07.2009 r. do 31.08.2009 r.
( w ilości 200 punktów oświetlenia ulicznego),
4) Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn zawiera wykaz
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
5) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ.
6) Przed złoŜeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy, jak równieŜ uzyskać inne niezbędne
informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w ofercie dane
udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.
7) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia 01.04.2009 do 31.03.2010r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. chodzi o usługę obejmującą konserwację oświetlenia
ulicznego lub konserwację oświetlenia parkowego lub konserwację oświetlenia ulicznego i
parkowego o wartości minimum 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania;
c) dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego pozwalającego na odpowiednie wykonanie
zamówienia, tj. minimum jeden pojazd specjalistyczny – podnośnik do pracy na wysokościach;
d) dysponują co najmniej trzema osobami, z których kaŜda winna posiadać kwalifikacje niezbędne
do wykonania zamówienia, potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje
kwalifikacyjne lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
wymaganych do wykonania zamówienia osób;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min.
50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
f)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ocena
spełnienia
warunków
określonych
w
pkt.1
lit.
b
e
będzie
dokonana łącznie w stosunku do wspólnie występujących wykonawców.
3) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
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a) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”
b) Nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oferty
– załączniku nr 1 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert oraz jeŜeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z
przedłoŜonych wypisów (odpisów), wymaga się złoŜenia dokumentu (w formie oryginału lub
potwierdzonej notarialnie kopii) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania
składającego (składających) ofertę, w przypadku spółek cywilnych naleŜy załączyć wpis do
ewidencji działalności gospodarczej kaŜdego ze wspólników oraz umowę regulującą współpracę
podmiotów występujących wspólnie,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykonawca
dostarczy wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
chodzi o usługę obejmującą konserwację oświetlenia ulicznego lub konserwację oświetlenia
parkowego lub konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego o wartości minimum 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100); a takŜe załączy dokumenty potwierdzające naleŜyte
wykonanie wykazanych usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
3) w celu potwierdzenia warunku dysponowania potencjałem technicznym wykonawca złoŜy:
a) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca;
b) w przypadku korzystania w zakresie zaplecza technicznego z potencjału innych podmiotów pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń;
4) w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
wykonawca złoŜy:
a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu osób muszą być dołączone dokumenty wydane
przez stosowne komisje kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do
wykonania prac objętych zamówieniem;
b) w przypadku korzystania w zakresie zaplecza osobowego z potencjału innych podmiotów pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
5) w celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca złoŜy
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony na
kwotę min. 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Wymagania dotyczące wadium:
Nie jest wymagane wadium.
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10.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%,
1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniŜszej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowana wartość minimalna
wartość punktowa oferty =

________________________________________

x 10

oferowana wartość

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, (Punkt Obsługi Interesantów - parter Urzędu), w terminie do
12.03.2009 r. do godz. 0900,
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego– Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108, w dniu 12.03.2009 r. o godz. 0930.
12. Termin związania ofertą:
1) 30 dni,
2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.

14.

Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.
Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych.
05.03.2009 r.

Zatwierdził:

Opracował: Karol Kwiatkowski
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