OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Namysłów
(kod CPV: 50232100-1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługa
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 50232100 – 1
Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta
i gminy Namysłów.
I. Utrzymanie urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego w ciągłej sprawności
technicznej i eksploatacyjnej oraz usuwanie awarii:
1) dwa razy do roku tj. do 31 marca i do 30 września każdego roku trwania umowy oględziny
sieci oświetlenia ulicznego i parkowego oraz punktów pomiarowo – rozdzielczych.
Sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego. Przekazanie protokołów w formie
pisemnej na adres Zamawiającego. W oparciu o sporządzone protokoły będzie przeprowadzana
konserwacja poszczególnych urządzeń,
2) wykonywanie niezbędnych pomiarów eksploatacyjnych w sieci oświetlenia ulicznego
i parkowego,
3) kontrola wszystkich punktów świetlnych oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy
w porze świecenia lamp – 1 raz w miesiącu oraz wymiana niesprawnych źródeł światła,
4) utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany,
5) utrzymanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności
eksploatacyjnej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym
oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych,
6) utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych
elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.),
7) wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach,
8) wymiana
uszkodzonych
elementów
zabezpieczających
oprawy
oświetleniowe
oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy,
9) bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej
poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych
i zabezpieczających,
10) kontrola prawidłowości oraz regulacja czasów załączania i wyłączania oświetlenia
oraz wymiana uszkodzonych przekaźników zmierzchowych oraz zegarów astronomicznych,
11) pionowanie pochylonych słupów,
12) wycinka gałęzi drzew i krzewów dotykających do lamp oświetleniowych lub ograniczających
ich pole świecenia,
13) odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach
i szafkach sterowniczo zabezpieczających,
14) prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej z aktualizowaniem oznakowania
informacyjnego,
15) utrzymanie wszystkich opraw oświetleniowych w należytej czystości, mycie kloszy
– 1 raz w roku, do 30 września każdego roku trwania umowy,

16) wymiana uszkodzonych słupów, opraw oświetleniowych, szafek pomiarowo – rozdzielczych
na skutek zdarzeń losowych (kolizje drogowe, wichury, dewastacja itp.) stanowiących
własność Zamawiającego,
17) ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usuwania
usterek gwarancyjnych,
18) współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez
wymianę przez Wykonawcę kompletnych opraw oświetlenia wraz z oprzyrządowaniem
w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego,
19) jeden raz w roku do 30 kwietnia przegląd wszystkich lamp parkowych i zabezpieczenie ich
podstaw w razie potrzeby przed korozją, polegające na oczyszczeniu i pomalowaniu
dwukrotnym farbą antykorozyjną.
Koszt zakupu słupów, opraw, przekaźników zmierzchowych oraz zegarów astronomicznych w celu
wymiany uszkodzonych urządzeń będących własnością Zamawiającego pokryje Zamawiający.
Wszystkie pozostałe materiały użyte do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy Namysłów, Wykonawca zapewni we własnym zakresie na własny koszt.
II. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej
zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej pod
wskazany nr telefonu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
2) w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia podjęcia działań interwencyjnych w sytuacjach
wyjątkowych takich jak:
 kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć oświetlenia,
 stan sieci stwarzający zagrożenie dla osób lub mienia,
 niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej
15/04 kV,
 inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich,
3) w przypadku braku zasilania w sieci, lokalizacja i usunięcie awarii w ciągu 24 godzin
od przyjęcia zgłoszenia,
4) w przypadku konieczności wymiany nieczynnych źródeł światła, opraw, oprawek, dławików
i kondensatorów, termin wykonania nie może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia
Wykonawcy,
5) zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie
w terminach określonych przez Zamawiającego jest niemożliwe z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
6) zgłoszenia Zamawiającemu propozycji dotyczących potrzeby modernizacji istniejącej sieci
oświetleniowej i jej rozbudowy,
7) podejmowanie przedsięwzięć, wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia
ulicznego,
8) składania pisemnych meldunków o zniszczeniach i uszkodzeniach instalacji i urządzeń
oświetleniowych dokonanych przez osoby nieznane – niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
9) uzgadnianie z Zakładem Energetycznym EnergiaPro S.A. wszelkich napraw oświetlenia
znajdującego się na słupach energetycznych należących do EnergiaPro S.A. oraz planowanych
wyłączeń energii elektrycznej w celu dokonania naprawy oświetlenia ulicznego lub parkowego.
Uwagi !!!
Na terenie miasta i gminy Namysłów istnieje 2223 szt. punktów świetlnych.
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 01.05.2011 r. – 30.04.2015 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie:

 sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania:
− podnośnik koszowy 1 szt.,
− koparko – ładowarka 1 szt.,
− lokalizator urządzeń i kabla 1 szt.,
 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia
wymagane przepisami Prawo Energetyczne (świadectwo kwalifikacji wydane przez SEP,
SIMP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznych i
elektroenergetycznych), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu i sposobu tego
udostępnienia.
11.4 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:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca musi przedłożyć:
− wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami: Wykonawca musi wykazać dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania
przedmiotowego zadania:
− podnośnik koszowy 1 szt.,
− koparko – ładowarka 1 szt.,
− lokalizator urządzeń i kabla 1 szt.
− 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: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami Prawo
Energetyczne (świadectwo kwalifikacji wydane przez SEP, SIMP w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, którzy będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia.
− oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
11.4.2 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.
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11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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.
11.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
Termin składania ofert: 18.04.2011r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój nr 12.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
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 dotyczy.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.04.2011r.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

