
Krapkowice: Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego i konserwacja sygnalizacji 
świetlnej 
Numer ogłoszenia: 116372 - 2009; data zamieszczenia: 22.04.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 
opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.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 remonty 
oświetlenia ulicznego i konserwacja sygnalizacji świetlnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 
zamówienia obejmuje : 1. BieŜącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i 
gminy Krapkowice, poprzez prowadzenie robót konserwacyjnych, montaŜu opraw 
oświetleniowych, wymianie Ŝarówek i bezpieczników oraz innych robót o podobnym 
charakterze. Zakres tych usług będzie obejmował oświetlenie określone w poniŜszych 
tabelach, sporządzonych odrębnie dla miasta i gminy Krapkowice oraz w obwodach które 
gmina ewentualnie nabędzie w przyszłości. 2.Utrzymywaniu w naleŜytym stanie i sprawności 
oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej w mieście na skrzyŜowaniach : - ul. 1-go Maja, 
Opolska, Głowackiego - ul. 1 Maja, Drzymały, Głowackiego - ul. Ks. Koziołka, Piastowska, 
śeromskiego - ul. Ks. Koziołka, 3-go Maja - ul. 3-go Maja (sygnalizacja na przejściu dla 
pieszych w rejonie Blaszaka na Os. XXX- lecia oraz sygnalizacja w rejonie TESCO w 
okolicach os. Sady). - sygnalizacje na przejściach dla pieszych w okolicach dworca PKS w 
Krapkowicach 3.Wystrój miasta w oświetlenie w okresie Świąt BoŜego Narodzenia i innych 
świąt oraz dokonywanie koniecznych napraw tego oświetlenia. 4.Przeprowadzanie 
konserwacji i koniecznych napraw instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17 i 21.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.22.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2010. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 5 000 
zł. 2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŜe być 
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , -poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach 
ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie 
pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w 
Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 
7777 0002. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy złoŜyć w Wydziale 
Finansowo-BudŜetowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17, 
parter, pokój nr 14. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew naleŜy dokonać 
na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci 
wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 
46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności; 2. Wykonawca winien posiadać 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie powinien 
podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie artr. 24 ust. 1 i 2 ustawy- Prawo 
zamówiń publicznych Ocena spełniania wymaganych warunków nastąpie w oparciu o 
oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców, Ŝądanych przez 
Zamawiajacego w celu oceny spełniania wymaganych warunków wg. formuły spełnia/ 
nie spełnia..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 
Wykonawca winien złoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
popstępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, Ŝe nie podlega 



wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp 2.aktualny 
odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 4. wykaz (na zał. nr 4) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na utrzymaniu i konserwacji 
oświetlenia na terenie miasta lub gminy na kwotę nie mniejszą niŜ 100 tys. PLN 
brutto. Ponadto Wykonawca winien załączyć do oferty przynajmniej jeden dokument 
potwierdzający, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie; 5. wykaz (na zał. nr 3) 
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub 
będzie dysponował wykonawca; wymaga się aby wykonawca miał w dyspozycji lub 
będzie dysponował przynajmniej podnośnikiem samochodowym i samochodem 
transportowym; 6. wykaz osób i podmiotów (na zał. nr 5), które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania 
zamówienia; wymaga się aby wykonawca dysponował dwoma pracownikami z 
uprawnieniami do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E do 1 
kV; uprawnienia do pracy pod napięciem PPN. Osoby te winny posiadać aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach (do 12 m); 7. Informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niŜ 20% ceny ofertowej 
brutto.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 30.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 
17 47-303 Krapkowice pokój nr 13 na parterze. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


