Krzywcza, dnia 20.11.2015 r.
SGiOŚ 271.7.2015
Gmina Krzywcza
37-755 Krzywcza 36
REGON 650900393
NIP 795 23 06 307

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w
związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. póz. 907 z późn zm.), na podstawie Zarządzenia 148/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22.10.2014 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

SIWZ opracował

Zatwierdzono dnia
20.11.2015

Rozdział 1 – Informacje o Zamawiającym
1. Adres internetowy (URL):
www.krzywcza.pl
2. Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@krzywcza.pl
3. Numer telefonu:
16/671-14-86
4. Numer faksu:
16/733-22-02
5. Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie cenowe na podstawie Zarządzenia 148/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22.10.2014 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 3 – Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
„Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.”
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego Na przedmiot
zamówienia składają się m.in:
1) Przedmiotem niniejszego zapytania cenowego jest prowadzenie konserwacji i obsługa urządzeń
oświetlenia ulic, placów na terenie Gminy Krzywca, urządzenie te stanowią własność Zamawiającego
oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław. Wykaz urządzeń oświetlenia
stanowi załącznik nr 5 do siwz
2) Zakres prac obejmuje prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi
w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń, a szczególności Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić:
a) całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dot. funkcjonowania oświetlenia,
b) prowadzenie i aktualizację dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
c) sprawowanie nadzoru nad załączaniem i wyłączaniem oświetlenia w ustalonych przez Zamawiającego
godzinach.
d) wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania modernizacji sieci oświetleniowej
spowodowanej jej złym stanem technicznym,
e) prowadzenie oględzin i przeglądów,
f) wymianę uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.),
g) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w
słupach, elementów osłonowych itp.
h) naprawę uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych,
i) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni,
j) utylizację uszkodzonych źródeł światła,
k sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu
oświetlenia,
l) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z wypadków losowych (wichura, powódź, wypadek
drogowy, wandalizm czy kradzież), m) kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą
przeprowadzane na pisemny wniosek Zamawiającego.
Rozdział 4 – Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 5 – Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, polegających na oferowaniu odmiennego
sposobu realizacji zamówienia niż opisany w SIWZ.
Rozdział 6 – Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,

Rozdział 7 – Podwykonawcy
Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Rozdział 8 – Wymagania stawiane wykonawcy
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki określone
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział 9 – Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Rozdział 10 - Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. Spełniaj ą warunki udziału w konkursie tj.
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali przynajmniej 1 usługę konserwacji
oświetlenia dróg (ulic) w okresie co najmniej 12 m-cy, przy liczbie konserwowanych opraw min. 500 szt. Jeśli
okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym okresie. Na potwierdzenie należy przedłożyć referencje
z podaniem terminów ,zakresów (dotyczy ilości konserwowanych opraw) oraz jakości świadczonych usług;
b) posiadają zawartą warunkową przedwstępną umowę dzierżawy lub użyczenia urządzeń oświetlenia
drogowego, których właścicielem jest PGE S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław;
c) posiadają uprawnienia do wykonywania usług konserwacji;
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
f) nie zalegają z uiszczaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Zamawiający będzie oceniał spełnienie tych warunków, wg zasady "spełnia - nie spełnia"
Rozdział 11 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przez upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg otrzymanego wzoru - zał. nr 2 do siwz )
3. Informacja o realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty 3 lat przed upływem terminu składania
ofert przynajmniej 1 usługi konserwacji oświetlenia dróg (ulic) w okresie co najmniej 1 roku kalendarzowego
przy liczbie konserwowanych oraz min. 500 szt. Jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym
okresie (wg otrzymanego wzoru -zał. nr 3 do siwz) integralną częścią tego załącznika muszą być referencie z
podaniem terminów, zakresów (dotyczy ilości konserwowanych opraw) oraz jakości świadczonych usług;
4. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do siwz
5. Parafowany wykaz urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza stanowiący zał. Nr 5 do
siwz;
6. Warunkowa Przedwstępna Umowa Dzierżawy lub Użyczenia urządzeń oświetlenia stanowiących własność
PGE. S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Rozdział 12 - Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów
1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1.1 Ofertę należy sporządzić według wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1.2 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
specyfikacji zamawiającego. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymienione
w Rozdziale 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.3 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,
uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, jest on zobowiązany do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo).
1.5 Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej
specyfikacji, w szczególności załączniki muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane zawarte w
tych wzorach. Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę.
1.6. W przypadku oferty złożonej przez PGE S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław jedynym
wymaganym załącznikiem do oferty będzie parafowany projekt umowy oraz parafowany wykaz urządzeń
oświetlenia dróg.
Rozdział 13 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą
operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej,
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową należy przesyłać pod
numer podany w Rozdziale 1 punkt 4 niniejszej specyfikacji.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną należy przesyłać
pod numer podany w Rozdziale 1 punkt 2 niniejszej specyfikacji.
Rozdział 14 - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami
w sprawach merytorycznych i procedury jest:
p. Bogusław Czech tel. 16/ 671 14-86 w 29, faks: 16/ 733-22-02
zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby do kontaktów z wykonawcami.
Rozdział 15 - Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Rozdział 16 - Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział 17 - Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferta (i załączniki) powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod rygorem
nieważności.
5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
6. Wskazane jest, aby oferta zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje
się w Rozdziale 12 "Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów" specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w
Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w
sposób następujący:
"Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pn: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na
terenie Gminy Krzywcza w 2016 r
Nie otwierać przed dniem 30.11.2015 r. godz. 915
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Wykonawca może zmienić ofertę poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej oferty albo poprzez
złożenie oświadczenia zmieniającego treść już złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być
złożone w taki sam sposób jak wcześniej złożona oferta.
13. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
zamawiającego podany w Rozdziale 1, w sposób opisany w punkcie 10 niniejszego Rozdziału, i dodatkowo
opatrzone napisem "ZMIANA".
Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "WYCOFANE".
14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w jej treści po upływie terminu składania ofert.
15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Rozdział 18 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, opatrzoną napisem jak w
punkcie 10 Rozdziału 17 SIWZ, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza, lub za pośrednictwem poczty.
Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 30.11.2015 r. o godz. 900.
2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Krzywcza, p. II, pokój nr 6 w
dniu 30.11.2015 r. o godzinie 915.
3. Oferty, które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym w pkt. 1 terminie składania ofert, zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Rozdział 19 - Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na Formularzu ofertowym.
2. Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach wymaganych przez zamawiającego w poszczególnych
pozycjach Formularza ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia
oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.
5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Rozdział 20 - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Rozdział 21 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni - na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których
mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie,
spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone w ustawie i niniejszej specyfikacji.
2. Oferty nie spełniające wymienionych wyżej warunków zostaną odrzucone. O odrzuceniu ofert zamawiający
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
4. Oferty ważne złożone w terminie, przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie podlegające
odrzuceniu, będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez zamawiającego kryteriów.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o
ustalone kryteria.
Kryterium i sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o następującym
znaczeniu procentowym:
Cena - 100%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana
ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Wc
Cena oferty badanej
C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 100
Rozdział 22 - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z projektem
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian
wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji lub zmian przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryterium przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku nie złożenia
odpowiednich dokumentów wraz z ofertą, będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, dokumentu lub dokumentów z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i
terminie podpisania umowy.
5. W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Rozdział 23 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza nie będzie wymagane wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 24 Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę gdy jest niezgodna z SIWZ
Rozdział 25 Informacja o środkach odwoławczych
Postępowanie bez zastosowania ustawy Pzp – nie dotyczy
Rozdział 26 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia w przypadku oddania do użytku nowych urządzeń oświetlenia ,
w takich przypadkach podstawą do obliczenia ceny będzie oferowana w niniejszym zapytaniu cenowym stawka
za konserwację 1 punktu (oprawy).

Rozdział 27 – Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Rozdział 28 - Projekt umowy
Zawarcie umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawcę umowy na dzierżawę urządzeń oświetleniowych, których właścicielem nie jest Zamawiający (nie
dotyczy Wykonawcy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław).

Załączniki do SIWZ:
1)
Formularz oferty
2)
Oświadczenie o spełnieniu warunków
3)
Wykaz usług konserwacji oświetlenia ulicznego
4)
Projekt umowy
5)
Wykaz urządzeń oświetlenia dróg

Uwaga!
W przypadku pobrania specyfikacji ze strony internetowej prosimy o informację z podaniem adresu aby można
było wysyłać ewentualne zawiadomienia dot. Postępowania.

