
Ogłoszenie nr 507600-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.  

Gmina Krapkowice: Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego a także 

sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa 

instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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 Krapkowice, krajowy numer identyfikacyjny 

53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17 , 47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 

774 466 800, e-mail umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  



Adres strony internetowej (URL): www.krapkowice.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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  

www.bip.krapkowice.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.bip.krapkowice.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  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem  

Adres:  

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  



 

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: Konserwacja i naprawa 

oświetlenia ulicznego oraz parkowego a także sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i 

gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach 

administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach  

Numer referencyjny: PiRG.271.1.36.2017  

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:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
dwie części  

 

 

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: Zadanie nr I 1. Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego 

i parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice stanowiącego własność Gminy 

Krapkowice, obejmującego punkty świetlne określone w załączniku nr 1. 2. Do zakresu prac 

określonych w punkcie 1 należy: 1) prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego, 2) usuwanie 

niesprawności punktu świetlnego w terminie max. 72 godzin od momentu otrzymania 

skutecznego zgłoszenia. Przez skuteczne zgłoszenie Wykonawcy o niesprawności punktu 

świetlnego należy rozumieć: a) zgłoszenie e-

mail:………………………………………………… (adres e-mail Wykonawcy), b) 

zgłoszenie telefoniczne…………………….……………………… (nr telefonu Wykonawcy). 

Po usunięciu niesprawności punktu świetlnego Wykonawca zobowiązany będzie do 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

d.gorski@krapkowice.pl. Powyższa informacja powinna być wysłana w ciągu 48 godzin i 

zawierać następujące dane: adres, data i godzina usunięcia niesprawności punktu świetlnego, 

3) usuwanie w terminie max. 24 godzin od momentu otrzymania skutecznego zgłoszenia 



przypadków awarii obwodów oświetleniowych, 4) wymiana źródeł światła, uszkodzonych 

kloszy, dławików, kondensatorów i układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych wraz 

z myciem kloszy, 5) wymiana oprawek i przewodów, ich połączeń oraz osprzętu w latarniach 

oraz tabliczek słupowych, 6) wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek 

bezpiecznikowych w słupach, 7) wymiana podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników 

słupowych, 8) wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek słupowych) i metalowych 

opasek zabezpieczających, 9) wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem 

ulicznym, 10) wymiana uszkodzonych zamknięć skrzynek oświetleniowych, 11) wymiana 

wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw 

bezpiecznikowych w skrzynkach oświetlenia ulicznego, 12) wymiana uszkodzonego osprzętu 

elektrycznego w skrzynkach oświetlenia ulicznego lub stacjach, 13) wymiana uszkodzonych 

styczników w skrzynkach oświetlenia ulicznego; 14) lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i 

kablowej sieci oświetleniowej oraz niezwłoczne usuwanie tych uszkodzeń, 15) utrzymywanie 

na bieżąco w czystości kloszy na słupie parkowym, czyszczenie kloszy i odbłyśników opraw 

oświetleniowych, 16) prostowanie przekrzywionych słupów, opraw i wysięgników do 

prawidłowej pozycji, 17) czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych i utrzymanie ich w stałej 

czystości, 18) utrzymanie w stałej czystości wnętrz skrzynek oświetleniowych i zapewnienie 

stałej sprawności znajdujących się w nich urządzeń, 19) dokonywanie napraw i regulacji 

zegarów astronomicznych, 20) przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających źródła 

światła, 21) usuwanie awarii polegających na świeceniu się lamp w dzień lub wyłączenie się 

obwodu zasilającego źródła światła, jak również w przypadku klęsk żywiołowych bądź 

wypadków drogowych – w trybie natychmiastowym, przy czym czas reakcji od momentu 

telefonicznego zgłoszenia o awarii nie może być dłuższy niż 3 godziny, 22) likwidacja 

zagrożeń dla osób trzecich, takich, jak: złamany wysięgnik, zwisająca lampa, wyrwane 

drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury, dewastacji 

dokonanej przez osoby trzecie, itp., - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin 

od momentu skutecznego otrzymania zgłoszenia, 23) prowadzenie kontroli samochodowych i 

pieszych, raz na miesiąc, oświetlenia ulicznego w porze nocnej, po zaświeceniu się lamp 

ulicznych i sporządzanie na tę okoliczność stosownych notatek oraz przedstawianie ich 

Zamawiającemu na każde żądanie, 24) kwartalne kontrole oświetlenia ulicznego i parkowego 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 25) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej 

oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia 

zewnętrznego, 26) wymiana i konserwacja słupów, wysięgników i opraw, 27) wymiana 

urządzeń sterujących, 28) planowane i awaryjne naprawy i wymiany kabli oświetleniowych, 

29) planowane i awaryjne naprawy i wymiany innych urządzeń oświetlenia ulicznego, 30) 

montaż i demontaż dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiącej 

własność Zamawiającego wraz z podłączeniem zasilania i uruchomieniem, 3. Konserwacja i 

naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Krapkowice: 1) ul. 3 Maja (sygnalizacja na 

przejściu dla pieszych w rejonie „Biedronki”), 2) ul. 3 Maja (sygnalizacja na przejściu dla 

pieszych w rejonie „Tesco”). 4. Do zakresu prac określonych w punkcie 3 należy: 1) 

utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej, 2) 

dokonywanie miesięcznych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji 

świetlnej, 3) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji 

świetlnych, zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz podejmowanie działań w 

kierunku usunięcia przyczyn i likwidacji skutków w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania 

skutecznego zgłoszenia. 4) usuwanie awarii prostych np.: spalenie żarówki, wymiana 

przycisków dla pieszych w ciągu max. 24 godzin od momentu otrzymania skutecznego 

zgłoszenia. 5) usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie lub warunki 

atmosferyczne, 6) wymiana i konserwacja m.in. latarń sygnalizacyjnych, masztów, 

przycisków zgłoszeniowych, kabli zasilających i sterujących. Zadanie nr II 1. Wykonanie 



usług w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach 

administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tj.: a) Budynek I Urzędu Miasta i 

Gminy w Krapkowicach (Krapkowice, ul. 3 Maja 17), b) Budynek II Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach (Krapkowice, ul. 3 Maja 21), c) Sala sportowa w Żywocicach (Żywocice, ul. 

Średnia 48). 2. Poprzez wykonywanie usług w zakresie konserwacji i napraw instalacji 

elektrycznych w budynkach i obiektach należy rozumieć wymianę osprzętu instalacyjnego i 

uszkodzonych elementów instalacji, w tym m.in.: a) wymiana niesprawnych opraw, żarówek, 

przycisków i wyłączników, b) bieżące przeglądy i konserwacja: głównych tablic 

rozdzielczych, puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń wewnętrznych linii zasilających, 

zabezpieczeń przelicznikowych wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym, c) 

wymiana uszkodzonych napisów, oznaczeń, schematów oraz dorabianie brakujących osłon, 

zamknięć itp., d) naprawa uszkodzonych odcinków instalacji z wymianą przewodów na 

odcinku od miejsca uszkodzenia do najbliższego punktu umożliwiającego podłączenie 

obwodu, e) drobne naprawy oświetlenia zewnętrznego: wymiana lamp, wyłączników 

zmierzchowych, przewodów w lampie, zabezpieczeń oraz bezpieczników. 3. Wymagany 

termin naprawy: max. 24 godziny od skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

50232200-2 

50711000-2 

 

 

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: Nie  

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:  

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:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31  

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Zadanie nr I 1.1 Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie 

polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na 

utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 60 

000,00zł. 1.2 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podnośnikiem samochodowym 

oraz samochodem dostawczym do 3,5 t. 1.3 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować 

po jednym pracowniku z uprawnieniami do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: 

SEP grupa E do 1 kV oraz uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN. Osoby te winny 

posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach (do 12 m). 2. 

Zadanie nr II 2.1 Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie konserwacji wewnętrznej instalacji 

elektrycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000,00zł. 2.2 Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponować samochodem dostawczym do 3,5 t. 2.3 Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponować przynajmniej jednym pracownikiem z uprawnieniami do pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E do 1 kV .  

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: 

Nie  

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: 

Tak (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:  
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. W 

przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć dla każdego partnera z osobna. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o 

którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu 

wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wskazania przez 

wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument. W przypadku 

wskazania przez wykonawcę przedmiotowego dokumentu lub oświadczenia znajdującego się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności jeśli jest przechowywany przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanego 

oświadczenia lub dokumentu, o ile są one aktualne.  

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:  
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te 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. 2. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami. 3. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 



informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania tymi 

osobami,  

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)  
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

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:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji ( w godzinach) 20,00 

kary umowne za każdą godzinę przekroczenia czasu reakcji 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

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  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

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:  

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:  

 

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:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

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:  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w 

przypadku: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy : a) urzędowej stawki podatku VAT - 

wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, 

powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 847), c) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian przepisów, w zakresie o 

którym mowa w lit. b) i c), Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w 

życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja 

zmiany wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te (kalkulacja 

kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu 

zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą 

stanowić załącznik do aneksu do umowy. 2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, 

a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 



warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zmiany do umowy 

będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w 

art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust 1a i 

1b art.144 ustawy. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do 

umowy pod rygorem 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: 2018-02-01, godzina: 10:00,  

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  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie 

miasta i gminy Krapkowice stanowiącego własność Gminy Krapkowice 

oraz konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta 

Krapkowice 

1) 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. Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i 

gminy Krapkowice stanowiącego własność Gminy Krapkowice, obejmującego punkty 

świetlne określone w załączniku nr 1. 2. Do zakresu prac określonych w punkcie 1 należy: 1) 

prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego, 2) usuwanie niesprawności punktu świetlnego w 



terminie max. 72 godzin od momentu otrzymania skutecznego zgłoszenia. Przez skuteczne 

zgłoszenie Wykonawcy o niesprawności punktu świetlnego należy rozumieć: a) zgłoszenie e-

mail:………………………………………………… (adres e-mail Wykonawcy), b) 

zgłoszenie telefoniczne…………………….……………………… (nr telefonu Wykonawcy). 

Po usunięciu niesprawności punktu świetlnego Wykonawca zobowiązany będzie do 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

d.gorski@krapkowice.pl. Powyższa informacja powinna być wysłana w ciągu 48 godzin i 

zawierać następujące dane: adres, data i godzina usunięcia niesprawności punktu świetlnego, 

3) usuwanie w terminie max. 24 godzin od momentu otrzymania skutecznego zgłoszenia 

przypadków awarii obwodów oświetleniowych, 4) wymiana źródeł światła, uszkodzonych 

kloszy, dławików, kondensatorów i układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych wraz 

z myciem kloszy, 5) wymiana oprawek i przewodów, ich połączeń oraz osprzętu w latarniach 

oraz tabliczek słupowych, 6) wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek 

bezpiecznikowych w słupach, 7) wymiana podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników 

słupowych, 8) wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek słupowych) i metalowych 

opasek zabezpieczających, 9) wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem 

ulicznym, 10) wymiana uszkodzonych zamknięć skrzynek oświetleniowych, 11) wymiana 

wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw 

bezpiecznikowych w skrzynkach oświetlenia ulicznego, 12) wymiana uszkodzonego osprzętu 

elektrycznego w skrzynkach oświetlenia ulicznego lub stacjach, 13) wymiana uszkodzonych 

styczników w skrzynkach oświetlenia ulicznego; 14) lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i 

kablowej sieci oświetleniowej oraz niezwłoczne usuwanie tych uszkodzeń, 15) utrzymywanie 

na bieżąco w czystości kloszy na słupie parkowym, czyszczenie kloszy i odbłyśników opraw 

oświetleniowych, 16) prostowanie przekrzywionych słupów, opraw i wysięgników do 

prawidłowej pozycji, 17) czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych i utrzymanie ich w stałej 

czystości, 18) utrzymanie w stałej czystości wnętrz skrzynek oświetleniowych i zapewnienie 

stałej sprawności znajdujących się w nich urządzeń, 19) dokonywanie napraw i regulacji 

zegarów astronomicznych, 20) przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających źródła 

światła, 21) usuwanie awarii polegających na świeceniu się lamp w dzień lub wyłączenie się 

obwodu zasilającego źródła światła, jak również w przypadku klęsk żywiołowych bądź 

wypadków drogowych – w trybie natychmiastowym, przy czym czas reakcji od momentu 

telefonicznego zgłoszenia o awarii nie może być dłuższy niż 3 godziny, 22) likwidacja 

zagrożeń dla osób trzecich, takich, jak: złamany wysięgnik, zwisająca lampa, wyrwane 

drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury, dewastacji 

dokonanej przez osoby trzecie, itp., - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin 

od momentu skutecznego otrzymania zgłoszenia, 23) prowadzenie kontroli samochodowych i 

pieszych, raz na miesiąc, oświetlenia ulicznego w porze nocnej, po zaświeceniu się lamp 

ulicznych i sporządzanie na tę okoliczność stosownych notatek oraz przedstawianie ich 

Zamawiającemu na każde żądanie, 24) kwartalne kontrole oświetlenia ulicznego i parkowego 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 25) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej 

oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia 

zewnętrznego, 26) wymiana i konserwacja słupów, wysięgników i opraw, 27) wymiana 

urządzeń sterujących, 28) planowane i awaryjne naprawy i wymiany kabli oświetleniowych, 

29) planowane i awaryjne naprawy i wymiany innych urządzeń oświetlenia ulicznego, 30) 

montaż i demontaż dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiącej 

własność Zamawiającego wraz z podłączeniem zasilania i uruchomieniem, 3. Konserwacja i 

naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Krapkowice: 1) ul. 3 Maja (sygnalizacja na 

przejściu dla pieszych w rejonie „Biedronki”), 2) ul. 3 Maja (sygnalizacja na przejściu dla 

pieszych w rejonie „Tesco”). 4. Do zakresu prac określonych w punkcie 3 należy: 1) 

utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej, 2) 



dokonywanie miesięcznych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji 

świetlnej, 3) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji 

świetlnych, zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz podejmowanie działań w 

kierunku usunięcia przyczyn i likwidacji skutków w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania 

skutecznego zgłoszenia. 4) usuwanie awarii prostych np.: spalenie żarówki, wymiana 

przycisków dla pieszych w ciągu max. 24 godzin od momentu otrzymania skutecznego 

zgłoszenia. 5) usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie lub warunki 

atmosferyczne, 6) wymiana i konserwacja m.in. latarń sygnalizacyjnych, masztów, 

przycisków zgłoszeniowych, kabli zasilających i sterujących.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 50232200-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-01-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Kary umowne za każdą godzinę przekroczenia czasu reakcji 20,00 

Czas reakcji ( w godzinach ) 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Wykonanie usług w zakresie konserwacji i naprawy instalacji 

elektrycznych w budynkach i obiektach administrowanych przez Urząd 

Miasta i Gminy Krapkowice 

1) 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:Wykonanie usług w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w 

budynkach i obiektach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tj.: a) 

Budynek I Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (Krapkowice, ul. 3 Maja 17), b) Budynek 

II Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (Krapkowice, ul. 3 Maja 21), c) Sala sportowa w 

Żywocicach (Żywocice, ul. Średnia 48). 2. Poprzez wykonywanie usług w zakresie 

konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach należy rozumieć 

wymianę osprzętu instalacyjnego i uszkodzonych elementów instalacji, w tym m.in.: a) 

wymiana niesprawnych opraw, żarówek, przycisków i wyłączników, b) bieżące przeglądy i 

konserwacja: głównych tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń 

wewnętrznych linii zasilających, zabezpieczeń przelicznikowych wraz z utrzymaniem ich w 

należytym stanie technicznym, c) wymiana uszkodzonych napisów, oznaczeń, schematów 

oraz dorabianie brakujących osłon, zamknięć itp., d) naprawa uszkodzonych odcinków 

instalacji z wymianą przewodów na odcinku od miejsca uszkodzenia do najbliższego punktu 



umożliwiającego podłączenie obwodu, e) drobne naprawy oświetlenia zewnętrznego: 

wymiana lamp, wyłączników zmierzchowych, przewodów w lampie, zabezpieczeń oraz 

bezpieczników. 3. Wymagany termin naprawy: max. 24 godziny od skutecznego zgłoszenia 

przez Zamawiającego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-01-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Kary umowne za każdą godzinę przekroczenia czasu reakcji 20,00 

Czas reakcji ( w godzinach ) 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


