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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę pn.:

„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
Kody CPV:
50230000-6
50232000-0
50232100-1

Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłoŜenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia
drogowego i parkowego w latach 2016-2017 poprzez wykonywanie wszystkich działań, niezbędnych
do funkcjonowania urządzeń elektrycznych w celu zapewnienie bezpiecznego poruszania się pojazdów
mechanicznych oraz bezpieczeństwa osób i mienia na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Działania te obejmują obsługę, tj. czynności łączeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz naprawy
i konserwację, zarówno w zakresie prac elektrycznych jak i nieelektrycznych, oraz wykonywanie
obowiązków pogotowia oświetleniowego.
Eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego naleŜy prowadzić zgodnie z: „ogólnymi zasadami
eksploatacji urządzeń elektrycznych" - ujętych w przepisach: prawo energetyczne, prawo budowlane,
o ochronie przeciwporaŜeniowej, o dozorze technicznym w zakresie:
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw 1652 punktów oświetleniowych
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw całorocznego i świątecznego oświetlenia dekoracyjnego
- wykonywania bieŜących napraw i remontów elementów oświetleniowych wraz z dostawą
- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
- utrzymywania estetyki urządzeń:
- likwidacji zagroŜeń bezpieczeństwa oraz lokalizacja i usuwanie nieprawidłowości zgodnie
z obowiązkami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz: Instrukcją eksploatacji,
konserwacji i napraw oświetlenia drogowego i parkowego gminy Kudowa-Zdrój stanowiącą
załącznik nr 1, Wyciągiem z inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój
stanowiącym załącznik nr 2, Opisem szaf przeznaczonych do wymiany stanowiącym załącznik nr 3
do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz
udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.
Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
i wymaganiami określonymi w część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami
zawartej Umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie obejmował wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytego wykonania umowy.

3.1. Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
3.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
4. Termin wykonania zamówienia
Czas trwania zamówienia: Okres trwania w miesiącach: 24

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki
określone w art. 22 ust.1 dotyczące:
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5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonują, główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał i/lub
wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złoŜonością
przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim zakresem i złoŜonością
Zamawiający rozumie usługę eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia
ulicznego świadczoną przez ciągły okres minimum 8 miesięcy, obejmującą swym
zakresem co najmniej 1000 punktów oświetlenia ulicznego, oraz załączy dowody, Ŝe
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
W przypadku usług wykonywanych (t.j. świadczeń okresowych lub ciągłych - rozpoczętych,
a nie zakończonych) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona
wyłącznie ich zrealizowana część. Oznacza to, Ŝe tylko okres tej części moŜe być przez
Wykonawcę wykazywany na poczet wymaganego, dla celów wykazania spełniania warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia, okresu trwania usługi odpowiadającej swoim zakresem
i złoŜonością przedmiotowi zamówienia jak wyŜej.

5.1.3. Dysponowania Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia
t.j.
posiadającymi
minimum
aktualne
świadectwa
kwalifikacyjne
zgodnie
z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z
późn. zmian.) w zakresie dozoru i eksploatacji, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia min. SEP gr. E do 1 kV (względnie
innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na
stanowisku „dozoru” (D) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych dla sieci
elektrycznego oświetlenia z minimalnym 2 letnim staŜem zawodowym;
- co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję monterów z minimalnym rocznym
staŜem zawodowym posiadającymi uprawnienia SEP gr. E do 1 kV (względnie innej komisji
powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku
„eksploatacji” (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montaŜu dla sieci, urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń dla ww. urządzeń i instalacji;
- co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem na
urządzeniach elektroenergetycznych (PPN). Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku
w przypadku posiadania niniejszych uprawnień, przez co najmniej 2 osoby spośród
wymaganych do pełnienia funkcji dozoru i monterów.
5.1.4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Dysponują lub będą dysponowali, co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami,
niezbędnymi do wykonania zamówienia:
a.
b.
c.
d.
e.

podnośnikiem koszowym o wysokości podnoszenia min.12 m
samochodem dostawczym o ładowności min. 750 kg
piłą do cięcia nawierzchni
zagęszczarką do zagęszczania gruntu w wykopie
zestawem przyrządów do wykrywania lokalizacji i uszkodzeń kabli

–
–
–
–
–

1
1
1
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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5.1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5.2. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP
zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyŜej
dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez
osobę upowaŜnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub
pełnomocnictwa złoŜonych wraz ze zobowiązaniem) - ze złoŜonego dokumentu winien wynikać:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione,
zakres zobowiązania (zakres udostępnianych zasobów i rodzaj),
sposób wykorzystania udostępnianych zasobów przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku łączącego oba te podmioty,
okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby,

Uwaga!
a) W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia
bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to
wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem
zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia,
gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.
b) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, złoŜyli
w niniejszym postępowaniu odrębne oferty, chyba, Ŝe podmioty te wykaŜą, Ŝe istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
niniejszym postępowaniu. W tym celu zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady
uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który nie złoŜył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złoŜył listy podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d

5.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda złoŜenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 6 SIWZ. Z treści złoŜonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił.

5.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złoŜone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z
formułą „spełnia/nie spełnia".

5.6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złoŜonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyraŜonej w walutach innych niŜ PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.

6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków
wykluczeniu z postępowania.

udziału

w postępowaniu

oraz

niepodlegania

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli 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, czy zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający
określa, Ŝe usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o
którym mowa wyŜej i złoŜenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana naleŜycie
dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ.
Zamawiający nie Ŝąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych
nienaleŜycie.

3. 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
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

4. wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy naleŜy przedłoŜyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6.3. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231 z dnia 19 lutego
2013 r.), dowodami, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie są:
1. poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2. oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia j.w.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, jw.

6.4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 a w szczególności pkt.5 ustawy Wykonawca składa:

1. listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, Ŝe nie naleŜy o grupy kapitałowej

7. Dokumenty podmiotów które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej na potrzeby niniejszego postępowania winien złoŜyć dokumenty zgodnie
z informacją o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
z postępowania, o których mowa w ust. 6 SIWZ
W przypadku Ŝądania przez Zamawiającego wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamiast dokumentów wymaganych
w ww. zakresie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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8. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia (dwa lub więcej podmiotów np. konsorcja, spółki
cywilne):

1.

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

2.

kaŜdy z Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oddzielnie
musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;
co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez
Zamawiającego;

3.

4.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego;

5.

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.

9. Informacje

o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują,
zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń, dokumentów wymienionych w ust. 6 niniejszej SIWZ i listy
podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, Ŝe wykonawca nie
naleŜy do grupy kapitałowej (równieŜ w przypadku ich złoŜenia w wyniku wezwania o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną
2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem (748661351) lub drogą elektroniczną (inwestycje@kudowa.pl) kaŜda ze stron
na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna kierowana na adres Zamawiającego.
4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a. w sprawach merytorycznych: Dorota Dąbrowska
b. w sprawach proceduralnych: Marek Kot

10.Wymagania dotyczące wadium
10.1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

10.2. Forma wadium.
1.

2.

Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego
w terminie związania ofertą, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
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nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin waŜności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta (oświadczenie) do: „zapłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze
pisemne Ŝądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Gwarancja musi byś podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, winien być sporządzony w sposób
umoŜliwiający jego identyfikację np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).
Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia wadium w walucie innej niŜ złoty polski. Dotyczy to wadium
składanego w kaŜdej z moŜliwych form.
-

3.

4.

10.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
Nr konta: 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020
z adnotacją: „Wadium – Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń
oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
Zaleca się by do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zaleca się aby Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zostało złoŜone
w formie oryginału w kasie Zamawiającego (Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój pok. nr 1), a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadialnego.
W przypadku dołączenia oryginału potwierdzenia wniesienia wadium do składanej oferty,
winno ono być w widoczny sposób oddzielone od oferty np. w odrębnej kopercie
z napisem
„Wadium- Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń
oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pienięŜnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1, przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert).
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

10.4. Termin wniesienia wadium.
1.
2.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeŜeli jego oferta przed upływem
terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.

10.5. Zwrot wadium.
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 46 Ustawy:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem artykułu 46 ust. 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
4. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 1 ww. artykułu, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
5. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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6.

7.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3,
co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę, jako
najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących
po stronie wykonawcy.

11.Termin związania ofertą
1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
z oferta, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Odmowa Wykonawcy dot. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu związania Ofertą, nie będzie
powodować utraty wadium, jeŜeli było Ŝądane.
JeŜeli było Ŝądane wniesienie wadium, przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne
tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.Opis sposobu przygotowywania ofert
12.1.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Wymagania podstawowe.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli
z dokumentu(ów)
określającego
status
prawny
Wykonawcy
lub
pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych do SIWZ formularzy. Dopuszcza się złoŜenie
wymaganych załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe będą one
identyczne
co
do
wymaganych
informacji
z formularzami
opracowanymi
przez
Zamawiającego.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

12.2.
1.
2.

Forma oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.
Wykonawcy mogą uŜywać wyrazów obcojęzycznych zgodnie z art. 11 ustawy o języku
polskim. Zgodnie z tym przepisem tłumaczeniu na język polski nie podlegają:
-

nazwy własne,
zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna,

11

-

3.
4.
5.

6.
7.

8.

12.3.

znaki towarowe,
nazwy handlowe oraz
oznaczenia pochodzenia towarów i usług.

Wszelkie sformułowania wykraczające poza katalog dopuszczalnych słów w języku obcym
będą przyczyną odrzucenia oferty.
Załączane do oferty dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem wg wymagań.
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz oświadczenia, dokumenty itp.)
powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Zaleca się parafowanie stron
przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: nie wymagane dokumenty,
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane
i nie będą badane.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (równieŜ przy uŜyciu korektora), muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. FORMULARZ CENOWY - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ
3.

Wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
w szczególności;
-

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do art. 22 ust. 1 - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

-

-

-

-

-

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy wraz
z informacją o podstawie do dysponowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, Ŝe
wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a lub 7b
do SIWZ;
Uwaga w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art.
23 ustawy PZP, kaŜdy z Wykonawców składa ww. dokumenty oddzielnie.
(Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy naleŜąc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złoŜyli odrębne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)
Inne
wymagane
w niniejszej
SIWZ
(stosowne
informacje,
pełnomocnictwa,
zobowiązania) – jeŜeli dotyczą a w szczególności:
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1.

JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wskazując formę i
zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ.
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

2.

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeŜeli
upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy.

3.

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.

JeŜeli dotyczy - informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. zawierającą:
a. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT;
b. jeŜeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyŜej (ppkt. a)
wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT.
Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji będzie równoznaczny ze
złoŜeniem przez Wykonawcę informacji, Ŝe wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT.

4.
5.
6.

Zamawiający nie określa i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie nazw (firm) proponowanych
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1.

13.ZastrzeŜenia, skuteczność zmian lub wycofanie złoŜonej oferty.
1.

Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą
one być udostępniane oraz wykazał, Ŝe zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

2.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
„przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich w poufności”, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŜenie wykonawca winien złoŜyć na formularzu
ofertowym.

3.

Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

4.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeŜeń.

5.

ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

6.

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich
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samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA".
Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
7.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złoŜonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

8.

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów wSIWZ naleŜy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert

14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta
w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)
do 23.12.2015 r. do godz. 12.00 oznakowanej w następujący sposób:
<NAZWA i ADRES WYKONAWCY>< NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul.
Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem:
„Oferta w przetargu na zadanieProwadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i
parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017” Nie otwierać przed dniem
23.12.2015 r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina KudowaZdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 23.12.2015 r. o godz. 12.15.

14.1.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Tryb otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa wyŜej, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Wykonawcy, którzy złoŜą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie
zawiadomieni, a oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

15.Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia jako CENĘ brutto - cena (wraz z 23% stawka podatku
VAT) wyraŜona w jednostkach pienięŜnych [PLN).
2. Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia wykonany zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w część III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami zawartej Umowy, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu naleŜytego wykonania umowy.
3. Cenę oferty naleŜy podać w FORMIE RYCZAŁTU, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Sposób obliczenia ceny: CENA brutto - cena (wraz z podatkiem VAT) za zakres przedmiotu
zamówienia określony w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia [PLN]
- cenę poszczególnych usług naleŜy ustalić poprzez przemnoŜenie oferowanych w kaŜdym
roku przez planowanych ilości prac (kol.5) przez ryczałtowe ceny jednostkowe brutto –
uwzględniające zgodną z przepisami stawkę podatku VAT tj.: (kol.6 i kol.8) dla
poszczególnych pozycji w formularzu cenowym w wierszach od 1 do 20 odrębnie dla 2016
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i 2017 roku oraz łącznie w kolumnie nr 10 jako sumę uzyskanych wartości rocznych w
kolumnach 7 i 9.
- cenę oferty brutto w PLN naleŜy ustalić w wierszu 21 jako sumę wartości w kol.10 w
wierszach od 1 do 20 w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. (Podobnie naleŜy
postąpić dla ustalenia wartości rocznych w kol.7 i 9 )
- wyliczoną w wierszu 21 i kol.10 cenę oferty brutto naleŜy przenieść do formularza
ofertowego, która stanowić będzie nominalną wartość umowy do wysokości środków
zarezerwowanych na jej realizację w budŜecie gminy.
5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie moŜe podlegać podwyŜszeniu w
toku realizacji zamówienia z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w istotnych postanowieniach
umowy.
6. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia -poniŜej 5 naleŜy końcówkę pominąć, powyŜej i równe 5 naleŜy zaokrąglić w
górę).
7. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
8. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. JeŜeli W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje w
formularzu ofertowym jedynie wartość netto przedmiotu zamówienia, zmieniając odpowiednio
opisy poszczególnych pozycji z „brutto" na „netto".
11. Błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów
i usług jest błędem w obliczeniu ceny nie do poprawienia, jeŜeli brak jest ustawowych
przesłanek wystąpienia omyłki.

16.Opis poprawiania omyłek oraz odrzucenia oferty
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek jak np. a) błędne przemnoŜenie
planowanych ilości i zaoferowanych ceny jednostkowych brutto w zł, b) nie wpisaniu wyniku
działania matematycznego (mnoŜenie, dodawanie), c) błędne zsumowanie poszczególnych
pozycji, d) nie wpisaniu ceny jednostkowej, jeŜeli moŜna ją obliczyć na podstawie wartości i
liczby jednostek miary określonych dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy, e) jeŜeli cena
oferty podana zostanie z dokładnością powyŜej dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający
zaokrągli ją do dwóch wg obowiązujących zasad rachunkowych, f) rozbieŜność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie do prawidłowo wyliczonej.
- inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza cenowego
lub wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złoŜonego przez Wykonawcę
formularza cenowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych
zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a takŜe zdublowaniu tych
samych pozycji w formularzu cenowym, poprzez wykreślenie z formularza cenowego
zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich, w sytuacji kiedy zdublowane
pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję o wyŜszej cenie.
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu wyceny jakiejkolwiek z
istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za moŜliwe do poprawienia w trybie art. 87
ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP.
3. Zamawiający odrzuca ofert, jeŜeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeleniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
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wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

-

17.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1

Cena oferty

95%

2

Czas rozpoczęcia realizacji
zgłoszonej reklamacji

5%

17.1. Opis kryterium – „Cena oferty”
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniŜszą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem
przy zaokrągleniu wyników do dwóch miejsc po przecinku:
Cena oferty najtańszej
Cn = ----------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 95%

17.2. Opis kryterium – „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji”
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji”
otrzyma oferta z najkrótszym czasem, przy czym czas poniŜej 4 godzin przyjęty zostanie jako
4 godziny.
Czas rozpoczęcia realizacji reklamacji od jej zgłoszenia przyjęty zostanie na podstawie
oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca ma obowiązek
wskazać czas liczony w godzinach (nie dłuŜszy niŜ 48 godzin).
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej
reklamacji” zostanie określona zgodnie ze wzorem przy zaokrągleniu wyników do dwóch miejsc po
przecinku:
Liczba godzin w ofercie z najkrótszym czasem
Tn = --------------------------------------------------------- × Kp × Wc
Liczba godzin w ofercie badanej

gdzie:
Tn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej
reklamacji”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
WT – waga procentowa dla kryterium „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji”= 5%

17.3. Ustalenie wyniku oceny ofert
1. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
2. Łączna ilość punktów oferty (LP) stanowi sumę ilości punktów przyznawanych ofercie w
kryterium „Cena oferty” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Czas rozpoczęcia
realizacji zgłoszonej reklamacji” (Tn) zgodnie ze wzorem przy zaokrągleniu wyników do dwóch
miejsc po przecinku:

LP = Cn + Tn
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznana ofercie
Cn – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”
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Tn – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Czas rozpoczęcia realizacji zgłoszonej
reklamacji”
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniŜszą ceną.

18.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego
celem podpisania umowy. Data oraz godzina podpisania umowy zostanie podana w piśmie.

2.

Wykonawca, wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy najpóźniej w dniu i godzinie
podpisania umowy.

3.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4.

W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie moŜliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.

5.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wymaganych uprawnień.

6.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

7.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

8.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy PZP.

19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Zamawiający Ŝąda od wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. 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.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
Nr konta:
82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 z adnotacją: „ZabezpieczenieProwadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i
parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
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7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, jednak zmiana formy
zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy składane w formie innej niŜ pieniądz winno być
przekazane jako gwarancja / poręczenie.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, Ŝe bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego
Ŝądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez
warunku, niezaleŜnie od kwestionowania czy zastrzeŜeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niŜ pieniądz. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wraz z wymaganymi zapisami wynikającymi z treści zabezpieczenia o
których mowa w pkt. 11, winno zawierać następujące elementy:
- nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- terminy waŜności gwarancji/poręczenia.

20.ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY oraz moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty oraz określenie warunków takich zmian przewidziane zostały przez
Zamawiającego w CZEŚCI II SIWZ.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie odwołań i skarg stosuje się
przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5. ustawy p.z.p.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
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Załącznik nr 1
..................................................................

.....................................................

(pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

WYKONAWCA:
Nazwa

................................................................................................................

Siedziba

................................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................/........................... /e-mail............................................
nr NIP

............................................ nr REGON....................................................

W

do

nawiązaniu

ogłoszonego

przetargu

nieograniczonego

na

realizację

usługi

pn.

„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i
parkowego na terenie

Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017” oferujemy wykonanie

całości ww. zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę w złotych brutto
stanowiącą Wartość usług (brutto) zgodnie z FORMULARZEM CENOWY (w.21, kol.10)
stanowiącym zał. nr 1a do SIWZ w wysokości:

.............................................................zł
(słownie:.......................................................................................................................)

Deklarowany czas rozpoczęcia realizacji reklamacji od jej zgłoszenia:
……………………… godzin
(należy wpisać oferowany czas – nie dłuższy niż 48 godzin,
Wpisanie czasu powyżej 48 godz. będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ)
Jednocześnie oświadczam/y, Ŝe:

1.

2.
3.
4.
5.

oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część III SIWZ - Opis
przedmiotu), warunkami zawartymi we wzorze umowy określonym w SIWZ oraz obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ
wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą ryczałtową formą
rozliczenia.
oferujemy następujące warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury,
wykonamy przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy,
gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ, dokonanych zmian jej treści i warunkami zawartymi we wzorze
umowy,
udzielimy 12 miesięcznej gwarancji w ramach konserwacji oraz napraw punktów
oświetlenia ulicznego oraz punktów całorocznego oświetlenia dekoracyjnego (pozycje od
1.1 do 1.3 OPZ, od 2,1 do 2.4 oraz 3, 10 i 11) dot. eksploatacji i wykonywania napraw
bieŜących).

1

6.
7.

8.
9.

udzielimy 36 miesięcznej gwarancji w ramach usuwania awarii i remontów na wykonane
prace (pozycje od 2.5 do 2.6 oraz od 4 do 9 OPZ)
zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, akceptujemy istotne
postanowienia umowy zawarte w SIWZ oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne
do przygotowania oferty, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia Umowy na przedstawionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
akceptujemy, iŜ zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do
30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
wadium w wysokości ………………………………………….…………………… PLN (słownie:………………………
………………………………………. złotych), zostało wniesione w dniu ……………………………………………,
w formie: ……………………………………………;

10.

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
ustawy PZP, na następujący rachunek:

11.

niŜej

wymienione

części

zamówienia

……………………………………………………………………………;
będą

realizowane

przez

podwykonawców

(wypełnić jeŜeli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.
13.
14.
15.
16.
17.

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;
uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia],
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
Do oferty dołączono równieŜ (wymienić pozostałe dokumenty)

………………………………..…………………………………………………………………………………
18.

Oferta zawiera .............................

stron, kolejno ponumerowanych.

ZastrzeŜenia i inne informacje wykonawcy*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) została zawarta na stronie (ach)……… oferty
i została zabezpieczona z zastosowaniem rozwiązania opisanego w pkt. 13.4 SIWZ.
ZastrzeŜenie jest skuteczne, jeśli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie później niŜ w terminie składania
ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, Ŝe zastrzeŜone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
*JeŜeli dotyczy

..........................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

........................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 1a
................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”

Lp.

Poz. wg
opisu
przedmiotu
zamowienia

zestawienie usług

Jm

Planowana
ilość / rok

1

2

3

4

5

1

1

1.1

opraw oświetlenia typu ulicznego - wysokiego ( do 10m) ze źródłem
rtęciowym lub sodowym zgodnie z wykazem obowiązków w opisie
przedmiotu zamówienia i załączonymi wykazami stanowiącymi załączniki nr
1 i 2 (OPZ) (981 pkt x 12m-cy)=11.772 pkt/rok

opr/rok

11 772,00

3

1.2

opraw oświetlenia typu parkowego - niskiego ze źródłem rtęciowym lub
sodowym zgodnie z wykazem obowiązków w opisie przedmiotu zamówienia
i załączonymi wykazami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 (OPZ) (671 pkt x
12 m-cy)=8.052pkt/rok

opr/rok

8052,00

4

1.3

oświetlenia dekoracyjnego świątecznego (będącego w posiadaniu
Zamawiającego zgodnie z opisem zam.).

kpl/rok

1,00

5

2.

Dostawa i wymiana:

6

2.1

oprawy typ parkowy (niskie) z kloszem kulistym, na oprawę płaską z
sodowym źródłem światła o mocy max 100W z drabiny przystawnej

szt./rok

15,00

7

2.2

oprawy typ uliczny ( wysoki) z rtęciowej na sodową o mocy max 150W

szt./rok

15,00

8

2.3

halogenów oświetlenia dekoracyjnego zamontowanych w gruncie lub na
słupach niskich typu parkowego o mocy do 100W

szt./rok

50,00

9

2.4

halogenów oświetlenia dekoracyjnego zamontowanych na słupach wysokich
typu ulicznego o mocy do 250W

szt./rok

24,00

10

2.5

dostawa i wymiana słupa stalowego oświetlenia typu parkowego wraz z
fundamentem

szt./rok

5,00

2

Koszt roczny - 2016
Cena
Wartość usług wg
jednostk
planowanej ilości
w zł. brutto
w zł. brutto.
2016*
[ kol. 5 x 6 ]
6

7

Koszt roczny - 2017
Cena
Wartość usług
jednostk
wg planowanej
w zł. brutto ilości w zł. brutto.
2017*
[ kol. 5 x 8 ]
8

9

Wartość usług
planowanych na
lata 2016-2017
(w zł. brutto)
[ kol. 8 + 9 ]
10

Eksploatacja i wykonywanie konserwacji oraz napraw:

1

11

2.6

dostawa i wymiana słupa stalowego oświetl. ulicznego wraz z fundamentem

szt./rok

5,00

12

3.

obsługa samowystarczalnych energetycznie latarni oświetleniowych
wyposaŜonych w oprawy LED o mocy do 36W oraz w akumulatory zasilane
ogniwami fotowoltaicznymi

szt./rok

12,00

13

4.

Wykonanie gniazd zasilających dekoracje świąteczne na istniejących
konstrukcjach stalowych wraz z przewodem o długości do 5m szt

szt./rok

10,00

14

5.

wykonanie naprawy miejscowej linii kablowej ziemnej poprzez wykonanie
połączenia i zabezpieczenie materiałem termokurczliwym

szt./rok

6,00

15

6.

120 mb/rok

1,00

16

7.

120 mb/rok

1,00

17

8.

zestaw/rok

5,00

18

9.

szt./rok

1,00

19

10.

Wymiana zabezpieczeń w słupach oświetleniowych

szt./rok

50,00

20

11.

Uzupełnienie istniejącej numeracji słupów oświetleniowych która uległa
zniszczeniu max do 50% ilości wszystkich słupów

kpl/rok

1,00

21

Wymiana linii zasilającej ziemnej na kabel 4x2,5mm2 wraz z pracami
towarzyszącymi tj. wykop i przywrócenie terenu zielonego do stanu
pierwotnego
Wymiana linii zasilającej ziemnej na kabel 4x2,5mm2 wraz z pracami
towarzyszącymi tj. wykop i przywrócenie terenu utwardzonego ( kostka
betonowa, asfalt) do stanu pierwotnego
wymiana linii zasilającej napowietrznej nieizolowanej na ASX wraz z
elementami mocującymi ( 2kpl el. mocujących + 30mb kabla)
Wymiana szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego z metalowej na
plastikową wraz z urządzeniami wewnątrz z zachowaniem parametrów
technicznych

Wartość usług w poszczególnych latach 2016 i 2017 (w zł brutto)
oraz łącznie - suma wartości wiersze od 1 do 20 w kol. 7, 9 i 10
…………………

UWAGA! - sumę z wiersza 21 i kolumny nr 10 naleŜy przenieść do formularza ofertowego.

zł. brutto - 2016

………………… …………………
zł. brutto - 2017

Razem zł. brutto

słownie suma z wiersza 21 i kolumny nr 10 (w zł brutto)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

2

Załącznik nr 2

................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU do art. 22 ust. 1
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie
Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”

1. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
− posiadania wiedzy i doświadczenia
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
− sytuacji ekonomicznej i finansowej

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1

Załącznik nr 3
................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH w OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT GŁÓWNYCH USŁUG*
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”
OŚWIADCZAM(Y), śE:
wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat, od dnia wszczęcia postępowania
następujące GŁÓWNE USŁUGI niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
którego opis sposobu oceny spełnienia określony został w pkt. 5.1.2 niniejszej SIWZ
(wykonawca nie musi przedstawiać wszystkich zrealizowanych przez siebie usług):

Lp.

1

Przedmiot zamówienia (zakres)
Liczba
obsługiwanych
Nazwa usługi/przedmiot
punktów
oświetlenia
2

3

Okres trwania w
miesiącach

Daty wykonania

Podmiot, na rzecz którego usługa
została wykonana.

5

6

7

Pouczenie:
* Do wykazu naleŜy dołączyć dowody potwierdzające naleŜyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych w
wykazie zamówień.
**JeŜeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP
zobowiązany jest dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 wskazując formę i zasady
korzystania z tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SIWZ

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień złoŜenia oferty (art. 297 k.k.)

......................................................

......................................................................................

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1

Załącznik nr 4

................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ OSÓB i PODMIOTÓW
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ w WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”
Oświadczam(amy) Ŝe osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pełniąc niŜej wymienione funkcje są:

Wykonawca wymienionymi
osobami:

Wymagane
specjalności:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
Dysponuje
(Rodzaj i numer
StaŜ
(pracownik/osoba Będzie dysponował
(osoba udostępniona
zatrudniona
posiadanych
zawodowy
na podstawie umowy przez inny podmiot)
uprawnień)
w latach
cywilnoprawnej
Należy wypełnić
tylko właściwą kolumnę

[TAK / NIE]
1.

2.

osoba posiadająca
uprawnienia do
wykonywania pracy na
stanowisku „dozoru”
monter
z uprawnieniami do
wykonywania pracy na
stanowisku „eksploatacji”

3.

monter
z uprawnieniami do
wykonywania pracy na
stanowisku „eksploatacji”

4.

osoba posiadające
uprawnienia do pracy pod
napięciem na urządzeniach
elektroenergetycznych

5.

osoba posiadające
uprawnienia do pracy pod
napięciem na urządzeniach
elektroenergetycznych

Informacje dla Wykonawcy:
1.

JeŜeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ 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. wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy
wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SIWZ.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

2

Załącznik nr 5
................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB
BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA
Wymienionymi narzędziami i urządzeniami

Lp.

Dysponuje

Rodzaj wymaganych
urządzeń i narzędzi

Nazwa / parametry

Będę dysponował

(podstawa do dysponowania: własność,

(wyposaŜenie
udostępniane

umowa najmu, dzierŜawa, uŜyczenie itp.)

przez inny podmiot)

Należy wypełnić tylko właściwą kolumnę

[TAK / NIE]
……………...

1.

Podnośniki koszowy

……………...

……………...
Wysokość podnoszenia ………………..

(rodzaj podstawy do dysponowania)

……………...

2.

Samochód dostawczy

……………...

……………...
Ładowność………………………………..

3.

(rodzaj podstawy do dysponowania)

……………...
Piła do cięcia nawierzchni

……………...

……………...
(rodzaj podstawy do dysponowania)

4.

Zagęszczarka do zagęszczania
gruntu w wykopie

……………...

……………...

……………...
(rodzaj podstawy do dysponowania)

5.

Zestaw przyrządów do wykrywania
lokalizacji i uszkodzeń kabli

……………...

……………...

……………...
(rodzaj podstawy do dysponowania)

Informacje dla Wykonawcy:
1.

JeŜeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ 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. wskazując formę i zasady korzystania z wskazanego
potencjału przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SIWZ

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

3

Załącznik nr 6
................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”

Oświadczam, Ŝe
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.: „Odbiór

odpadów

komunalnych od

właścicieli

nieruchomości

niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r.”

zamieszkałych

i

nie podlegam

wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

4

Załącznik nr 7a
(NaleŜy wypełnić, jeŜeli dotyczy)

................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej*
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam / składamy
listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):
Lp.

Nazwa podmiotu i adres

1
…

* ewentualne poszerzenie listy naleŜy zamieścić w formie załącznika do niniejszej listy
**Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym równieŜ przez tego przedsiębiorcę. Pojęcia „przedsiębiorca” oraz
„formy przejęcia kontroli” zdefiniowane zostały w art. 4 ust. 1 i 4 ww. ustawy.)
Uwaga w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy
PZP dokument składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.

*JeŜeli nie dotyczy naleŜy złoŜyć informację zgodnie z treścią załącznika nr 7b do SIWZ

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

5

Załącznik nr 7b
(NaleŜy wypełnić, jeŜeli dotyczy)

................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Informacja*
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję / informujemy,
Ŝe nie naleŜę / nie naleŜymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy
PZP dokument składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.

*JeŜeli nie dotyczy naleŜy złoŜyć listę podmiotów zgodnie z treścią załącznika nr 7a do SIWZ

6

Załącznik nr 8
*Uwaga! Dokument do wypełnienia przez inny Podmiot,
w przypadku, jeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na jego zasobach.

.....................................................................................................

....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Podmiotu/ Nazwa, imię i nazwisko, adres Podmiotu)

(miejscowość i data)

Zobowiązanie innego Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia *
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie KudowyZdroju w latach 2016 - 2017”
Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe udostępnię do dyspozycji
niŜej wymienionemu Wykonawcy następujące, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego zamówienia:

1. podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. zakres zobowiązania (zakres udostępnianych zasobów i rodzaj) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. sposób wykorzystania udostępnianych zasobów przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (np. zakres wykonywanych
usług)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym, niemoŜliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangaŜowania tego podmiotu
w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego),
w zobowiązaniu naleŜy zawrzeć wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonaniu
zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia,
gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.

5. charakter stosunku łączącego oba te podmioty ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* ewentualne poszerzenie lub powtórzenie informacji naleŜy zamieścić w formie załącznika do niniejszego zobowiązania.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Podmiotu

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby)

7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę pn.:

„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
Kody CPV:
50230000-6
50232000-0
50232100-1

Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

CZEŚĆ II – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY
Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zmianami) dla usługi polegającej na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i napraw
urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Kudowa-Zdrój, zwanej dalej „przedmiotem
umowy”, w wyniku, którego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia drogowego i
parkowego w latach 2016-2017 poprzez wykonywanie wszystkich działań, niezbędnych do funkcjonowania
urządzeń elektrycznych w celu zapewnienie bezpiecznego poruszania się pojazdów mechanicznych oraz
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Działania te obejmują obsługę, tj. czynności
łączeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz naprawy i konserwację, zarówno w zakresie prac elektrycznych jak i
nieelektrycznych, oraz wykonywanie obowiązków pogotowia oświetleniowego. Eksploatację urządzeń oświetlenia
drogowego naleŜy prowadzić zgodnie z: „ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektrycznych" - ujętych w
przepisach: prawo energetyczne, prawo budowlane, o ochronie przeciwporaŜeniowej, o dozorze technicznym w
zakresie:
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw 1652 punktów oświetleniowych
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw całorocznego i świątecznego oświetlenia dekoracyjnego
- wykonywania bieŜących napraw i remontów elementów oświetleniowych wraz z dostawą
- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
- utrzymywania estetyki urządzeń:
- likwidacji zagroŜeń bezpieczeństwa oraz lokalizacja i usuwanie nieprawidłowości zgodnie z obowiązkami
opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz: Instrukcją eksploatacji, konserwacji i napraw
oświetlenia drogowego i parkowego gminy Kudowa-Zdrój stanowiącą załącznik nr 1, Wyciągiem z
inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój stanowiącym załącznik nr 2, Opisem szaf
przeznaczonych do wymiany stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu
zamówienia (część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
§2
Termin realizacji
1.

Terminy realizacji zamówienia:
1)

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

2)

Czas trwania – 24 miesiące od daty podpisania umowy.
§3
Nadzór nad pracami

1.

Ze strony Wykonawcy osobą upowaŜnionymi do nadzorowania prac objętych niniejszą umową jest:
………………………………………………………………

2.

Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest ……………………………………
§4
Wartość zamówienia

1.

2.

Ustala się, jako całkowitą, nominalną wartość umowy brutto na kwotę………………………………. PLN
zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy w tym .........% podatku VAT w tym:
a)

w roku 2016 …………………….. zł. brutto

b)

w roku 2017 ……………………… zł. brutto

Strony ustalają następujące formy wynagrodzenia:
a)

wynagrodzenie miesięczne brutto za eksploatację i wykonywanie konserwacji oraz napraw
punktów oświetlenia ulicznego oraz parkowego w danym roku w wysokości:
-

1/12 sumy wynagrodzenia brutto określonego dla pozycji 1.1 i 1.2 OPZ (wiersz 2 i 3
kolumna 7 formularza cenowego) w roku 2016 ……………………. zł oraz

-

1/12 sumy wynagrodzenia brutto określonego dla pozycji 1.1 i 1.2 OPZ (wiersz 2 i 3
kolumna 9 formularza cenowego) w roku 2017 ……………………. zł

płatne na koniec kaŜdego miesiąca obowiązywania umowy.

2

b)

Wynagrodzenie za faktycznie wykonane ilości prac w pozycjach od 1.3 do 11 OPZ (wiersze od
4 do 20 formularza cenowego) kolumna 7 w roku 2016 i kolumna 9 w roku 2017 wg zaoferowanych
ryczałtowych cen jednostkowych w danym roku.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, będzie rozliczane na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w systemie miesięcznym na podstawie protokołu
odbioru prac potwierdzonego przez obie strony. W przypadku niepełnego miesiąca wykonywania umowy
rozliczenie usług nastąpi proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy w Banku ………………… o nr ……………….., w terminie 30 dni od daty wystawienia i przekazania
faktury VAT Zamawiającemu.

5.

Strony zgodnie postanawiają, iŜ za termin zapłaty uznają dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

6.

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleŜnych
Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

7.

Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – część III Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

8.

Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT

9.

Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT.
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy i terminowej zapłaty wynagrodzenia za
wykonane usługi i odebrane prace.
§6
Obowiązki Wykonawcy

1.

Obowiązki Wykonawcy określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (część III Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.

Na wezwanie Zamawiającego osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy zobowiązana
jest do stawienia się, w celu przeprowadzenia kontroli w tym równieŜ realizacji zgłoszonych reklamacji. W
przypadku nie wstawienia się ww. osoby w wyznaczonym terminie, Wykonawca przyjmuje ustalenia
spisane przez przedstawiciela Gminy jako wiąŜące.

3.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji w
nieprzekraczalnym terminie wynoszącym …… godzin (z oferty) liczonym od pełnej godziny
następującej po godzinie przekazania i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia reklamacji przez
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zgłoszenie moŜe nastąpić w dniu
roboczym w godzinach od 12.00 do 15.00.
§7
Kary umowne
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych:

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20 % wartości ceny ofertowej,

2.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:
a.

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 20
% wartości ceny ofertowej,

b.

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie przeglądów miesięcznych lub przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wartości ceny ofertowej, liczony
za kaŜdy dzień od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c.

za nie przystąpienie do prac wskazanych jako element wykonywania bieŜących napraw i remontów
elementów oświetlenia drogowego w ciągu 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego w
formie pisemnej - w wysokości 0,05% wartości ceny ofertowej liczony za kaŜdy dzień od upływu
wyznaczonego terminu.

d.

za kaŜde 3 godzin nieuzasadnionej opóźnienia w przystąpieniu do zabezpieczenia zagroŜenia
bezpieczeństwa spowodowane przez zdarzenia powodujące przerwy w zasilaniu urządzeń oświetlenia
zewnętrznego w wysokości 0,05% wartości ceny ofertowej
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e.

za nie dotrzymanie wymagań związanych z limitem liczby niesprawnych źródeł światła w stosunku
do ogólnej ilości źródeł światła oświetlenia dróg – w wysokości 0,05% wartości ceny ofertowej,
liczony za kaŜdy dzień od upływu wyznaczonego terminu

f.

za niewykonanie obowiązków wynikających z terminów wymaganych ubezpieczeń w wysokości
0,05% wartości ceny ofertowej, za kaŜdy dzień braku ubezpieczenia,

g.

za przekroczenie zaoferowanego w ofercie czasu rozpoczęcia realizacji zgłoszonej reklamacji w
wysokości 500,00 zł za kaŜde zdarzenie.

3.

JeŜeli kwoty z tytułu kar umownych, o których mowa, nie pokryją szkód poniesionych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

4.

Zamawiający zastrzega
wynagrodzeniem.

sobie

prawo

do

kompensaty

kar

umownych

z

naleŜnym

Wykonawcy

§8
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości
5% oferty w kwocie: ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………….…) w formie:
………………………………………………………… .

2.

Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.

3.

30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości.

4.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, nie
usuniętych w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która
będzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tych wad.
§9
Warunki gwarancji i rękojmi

1.

2.

3.

Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela:
a)

12 miesięcznej gwarancji w ramach konserwacji oraz napraw punktów oświetlenia ulicznego
oraz pkt. całorocznego oświetlenia dekoracyjnego (pozycji od 1.1 do 1.3 OPZ oraz od 2,1 do
2.4 oraz 3, 10 i 11) dot. eksploatacji i wykonywania napraw bieŜących) licząc od końca roku
kalendarzowego w którym były wykonywane.

b)

36 miesięcznej gwarancji w ramach usuwania awarii i remontów na wykonane prace (pozycje
od 2.5 do 2.6 oraz od 4 do 9 OPZ) licząc od dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia
awarii lub wykonania remontu (końcowego odbioru robót)

c)

Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a)

Ŝądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

b)

wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)

Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

d)

Ŝądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na
wolną od wad w wysokości określonej w umowie;

e)

Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na
wolne od wad w wysokości przewyŜszającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a)

terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres
przedmiotu Umowy na wolną od wad;

b)

terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od
wad;

c)

zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2 lit. c);

d)

zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2 lit. d);

e)

zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2 lit. e).
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f)

W przypadku, jeŜeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości.

g)

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" naleŜy przez to rozumieć
równieŜ wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

4.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

JeŜeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w którym
wada była usuwana.

6.

Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

7.

Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje równieŜ zakres robót wykonanych przez
podwykonawców.
§ 10
Podwykonawcy

1.

Wykonawca moŜe zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod
warunkiem, Ŝe posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na podwykonawcę, który
będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub
jej projekt.

3.

Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyŜszych dokumentów, termin ten
jednak nie moŜe być krótszy niŜ 3 dni.

4.

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku moŜe zgłosić sprzeciw lub zastrzeŜenia i Ŝądać
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.

JeŜeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub
jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót wskazanych w formularzu ofertowym
w pozycjach od 4 do 15 i określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić:
-

aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres usług wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres usług w niniejszej umowie,

-

obowiązek podwykonawców dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń terminowego otrzymania
wynagrodzenia za usługi objęte umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w ramach
realizacji niniejszej umowy.

7.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

8.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

9.

JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje
zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi
wykonanie fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą
przedmiotem jego Ŝądania.

10. Zamawiający dokona potrącenia powyŜszej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z
faktury końcowej.
11. Do zawarcia przez podwykonawcę
Zamawiającego i Wykonawcy.

umowy

z

dalszym

podwykonawcą

jest

wymagana

zgoda

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 11
Ubezpieczenie prac
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1.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i
uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które
mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie
będzie zawarte na kwotę nie niŜszą niŜ 50 000 zł na jeden wypadek niezaleŜnie od ilości zdarzeń.

2.

Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 winno ubezpieczać kaŜdą ze Stron Umowy oraz podwykonawców.

3.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki powstałe wskutek
zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub
jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a takŜe, i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na
terenie świadczenia usług.

4.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyŜszych ustępach, przez
cały okres realizacji przedmiotu Umowy.

5.

Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. obejmie ochroną
ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym.

6.

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,
kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niŜ
termin zakończenia usług, zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć Zamawiającemu, nie później niŜ
ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłuŜenia.

7.

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć Zamawiającemu kopie dowodów(u) wpłat(y) składki
ubezpieczeniowej lub kaŜdej jej raty, nie później niŜ w dniu upływu terminu (-ów) zapłaty.
§ 12
Odstąpienie od umowy

1.

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

2.

Zamawiający moŜe natychmiast odstąpić od umowy, gdy:
1)
2)
3)
4)
5)

Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
mimo wezwania złoŜonego na piśmie przez Zamawiającego.
W przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 20 dni,
Gdy Wykonawca w raŜący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy
Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia z udziałem wskazanych podwykonawców
(podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia), na zasobach, których
wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie dłuŜszym niŜ 60 dni od upływu terminu na
zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

4.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia, pod
rygorem niewaŜności tej czynności.

5.

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn, o których mowa w
ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
§ 13
Rozstrzyganie sporów

1.

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie moŜe przenieść cesji naleŜności wynikających z niniejszej
umowy stronie trzeciej.
§ 14
Zmiany lub uzupełnienia

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do
umowy, pod rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem ust. 5.

2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy),
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaŜnieniu.

4.

Wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia moŜe być przeniesiona na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą
Stron wyraŜoną w formie pisemnej.

5.

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie przy wystąpieniu następujących
warunków:.
1) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 3.1 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób winna być potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
2) W przypadku uzasadnionej potrzeby wynikającej z koniecznością realizacji zwiększonych ilości
poszczególnych rodzajów prac objętych formularzem cenowym, Zamawiający przewiduje moŜliwość
zamiennej realizacji prac wyszczególnionych w pozycjach w pozycjach od 1.3 do 11 OPZ (wiersze od
4 do 20 formularza cenowego) wg zaoferowanych ryczałtowych cen jednostkowych brutto prac
zwiększanych, maksymalnie i w granicach kwot zapewniających zachowanie bilansu zaoferowanych
cen brutto dla ww. prac.
3) Zmiany ilości punktów oświetleniowych powyŜej ±5% będą podstawą do proporcjonalnej zmiany
wynagrodzenia wykonawcy za konserwację oświetlenia w danym roku rozliczeniowym, naliczaną od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgodnie z przyjętą formą
rozliczenia miesięcznego z zachowaniem zaoferowanych stawek w pozycjach 1.1 i 1.2 OPZ (wiersze
2 i 3 formularza cenowego) dot. eksploatacji i wykonywania konserwacji oraz napraw punktów
oświetlenia ulicznego oraz parkowego - w drodze aneksu do umowy.
4) Zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wniosek Wykonawcy,
jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wyliczane od
dnia wejścia w Ŝycie zmian stosownych przepisów prawa tj.:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów),
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich
obciąŜeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia),
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego),
§ 15
Forma umowy

1.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących
a egzemplarze dla Zamawiającego.

2.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

egzemplarzach,

jeden

egzemplarz

dla Wykonawcy

1)

oferta Wykonawcy – zał. nr 1

2)

opis przedmiotu zamówienia – część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia– zał. nr 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę pn.:

„Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017”
Kody CPV:
50230000-6
50232000-0
50232100-1

Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamówienia (OPZ) oraz przytoczenie norm, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia z zachowaniem ustawowej kolejności słuŜy wyłącznie określeniu cech technicznych i
jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złoŜenia stosownych
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia drogowego i
parkowego w latach 2016-2017 poprzez wykonywanie wszystkich działań, niezbędnych do funkcjonowania
urządzeń elektrycznych w celu zapewnienie bezpiecznego poruszania się pojazdów mechanicznych oraz
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Działania te obejmują obsługę, tj. czynności łączeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz naprawy
i konserwację, zarówno w zakresie prac elektrycznych jak i nieelektrycznych, oraz wykonywanie obowiązków
pogotowia oświetleniowego.
Eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego naleŜy prowadzić zgodnie z: „ogólnymi zasadami eksploatacji
urządzeń elektrycznych" - ujętych w przepisach: prawo energetyczne, prawo budowlane, o ochronie
przeciwporaŜeniowej, o dozorze technicznym w zakresie:
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw 1652 punktów oświetleniowych
- eksploatacji, konserwacji oraz napraw całorocznego i świątecznego oświetlenia dekoracyjnego
- wykonywania bieŜących napraw i remontów elementów oświetleniowych wraz z dostawą
- wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
- utrzymywania estetyki urządzeń:
- likwidacji zagroŜeń bezpieczeństwa oraz lokalizacja i usuwanie nieprawidłowości zgodnie z obowiązkami
opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz:
- Instrukcją eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego i parkowego gminy KudowaZdrój stanowiącą załącznik nr 1;
- Wyciągiem z inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój stanowiącym załącznik
nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
ZAKRES RZECZOWY ŚWIADCZONYCH USŁUG BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
1. Eksploatacja i wykonywanie konserwacji oraz napraw1652 punktów oświetlenia w tym:
1.1
1.2

981 sztuk typu drogowego wysokiego ( wys.
lub sodowym oraz
671 sztuk typu parkowego niskiego ( wys. do 7m),

do 10m)

ze źródłem

światła

rtęciowym

zgodnie z wykazem obowiązków zapisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonywanie
bieŜących napraw i remontów elementów oświetlenia drogowego wraz z dostawą podzespołów
niezbędnych do realizacji prac, obejmuje między innymi następujący zakres prac:
1. przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
2. czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,
3. kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach,
4. wymiana bezpieczników,
5. czyszczenie opraw i kloszy,
6. wymiana i naprawa elementów opraw,
7. wymiana uszkodzonych źródeł światła,
8. regulacja połoŜenia źródeł światła względem kloszy,
9. konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia oraz wysięgników,
10. prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego,
11. uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, itp.,
12. malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, wysięgników uzupełnienie opisów,
13. wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe,
14. lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia,
15. wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym,
16. współpraca ze Zleceniodawcą w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez
wykorzystywanie nowych, energooszczędnych i efektywnych urządzeń technicznych, lamp,
zegarów, przekaźników zmierzchowych, wyłączników, itp.,
17. utylizacja na własny koszt zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zaleŜności od klasyfikacji odpadów,
18. zabezpieczenie na własny koszt części i materiałów niezbędnych do wykonywania czynności
z zakresu konserwacji,
19. bieŜące odbieranie reklamacji i zgłoszeń awarii od Zleceniodawcy,
20. przekazywanie Zleceniodawcy informacji o likwidacji zgłoszonych usterek,
21. sprawdzanie działania urządzeń sterowania,
22. sprawdzanie stanu technicznego szaf sterujących i latarni,
23. wymiana uszkodzonych źródeł światła, opraw, wysięgników, dławików, kondensatorów,
bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, zabezpieczenie antykorozyjne opraw, wysięgników i
latarni, wymianę uszkodzonego osprzętu kablowego i przewodowego obwodów
oświetleniowych,
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24. sprawdzanie stanu technicznego tablic oświetleniowych i przekaźnikowo – sterowniczych,
połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, wymiany uszkodzonych elementów
(przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące, itp.), regulacje i naprawy
urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć szaf sterowniczych oświetlenia,
25. sprawdzanie stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetlenia,
26. pozostałe czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń
oświetlenia ulicznego nie objęte umową.
1.3

kompletu świątecznego oświetlenia dekoracyjnego dostarczonego przez Zamawiającego w tym:
a) montaŜ (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) elementów dekoracyjnych w tym:
10 szt. przewieszek ramowych z dekoracją wykonaną z węŜy/sznurów typu LED
przeznaczonych do montaŜu na słupach kratowych nad ulicą Zdrojową,
montaŜ choinki wraz z oświetleniem i dekoracjami,
montaŜ konstrukcji świetlnej w kształcie bombki,
montaŜ 3 elementów naściennych ( 2 aniołki, dzwonek),
montaŜ 6 elementów ozdobnych konstrukcji słupa oświetleniowego w Parku
Zdrojowym,
montaŜ w gruncie 23 elementów ozdobnych typu niskiego-prezenty, bombki,
montaŜ sznurów oświetleniowych z Ŝarówkami typu LED na drzewach przy ul.
Zdrojowej, 1 Maja, Łąkowej, Tkackiej, Buczka ( 10 drzew niskich oraz 10 drzew
wysokich wymagających pracy podnośnika),
montaŜ 10 kurtyn świetlnych.
b) naprawa uszkodzonych elementów dekoracyjnych przed montaŜem oraz bieŜące usuwanie
usterek elementów dekoracyjnych do czasu ich demontaŜu,
c) demontaŜ dekoracji na koniec okresu świątecznego,
d) przechowywanie dekoracji na następny sezon na terenie gminy Kudowa –Zdrój.
Jako „komplet” Zamawiający rozumie wykonanie prac demontaŜowych w lutym oraz
montaŜowych w grudniu kaŜdego roku
Rozliczenie kompletu następować będzie poprzez zafakturowanie ½ wartości prac w
lutym i ½ wartości prac w grudniu danego roku.

2. Dostawa i wymiana rocznie do:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

5 sztuk opraw typ parkowy (niskie) z kloszem kulistym lub tzw. Chińczyka z drabiny
przystawnej, na oprawę płaską z sodowym źródłem światła o mocy max 100W wizualnie
nawiązujących do istniejących w terenie
15 sztuk opraw typ uliczny (wysoki) przy uŜyciu podnośnika koszowego na oprawę z sodowym
źródłem światła o mocy max 150W wizualnie nawiązujących do istniejących w terenie
2.3 50 sztuk halogenów oświetlenia dekoracyjnego zamontowanych w gruncie lub na słupach
niskich typu parkowego o mocy do 100W
2.4 24 sztuk halogenów oświetlenia dekoracyjnego zamontowanych na słupach wysokich typu
ulicznego o mocy do 250W
5 sztuk słupów stalowych oświetlenia typu parkowego o wysokości do 7m, wraz z fundamentem
5 sztuk słupów stalowych oświetlenia typu ulicznego o wysokości do 10m, wraz z fundamentem

3. Obsługa do 12 sztuk/rok samowystarczalnych energetycznie latarni oświetleniowych
wyposaŜonych w oprawy LED o mocy do 36W oraz w akumulatory zasilane ogniwami
fotowoltaicznymi w zakresie regulacji zegarów sterowniczych oraz utrzymania czystości
paneli.
4. Wykonanie do 10 sztuk/rok gniazd zasilających dekoracje świąteczne na istniejących
konstrukcjach stalowych
5. Wykonanie do 6 sztuk/rok napraw miejscowych linii kablowej ziemnej poprzez wykonanie
połączenia i zabezpieczenie materiałem termokurczliwym
6. Wymiana do 120mb/rok linii zasilającej ziemnej na kabel 4x2,5mm2 wraz z pracami
towarzyszącymi tj. wykop i przywrócenie terenu zielonego do stanu pierwotnego
7. Wymiana do 120mb/rok linii zasilającej ziemnej na kabel 4x2,5mm2 wraz z pracami
towarzyszącymi tj. wykop i przywrócenie terenu utwardzonego ( kostka betonowa, asfalt) do
stanu pierwotnego
8. Wymiana do 5 zestawów/rok linii zasilającej napowietrznej nieizolowanej na ASX wraz z
elementami mocującymi ( 1 zestaw to 2kpl elementów mocujących + 30mb kabla)
9. Wymiana 1 szt./rok szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego z metalowej na plastikową wraz
z wyposaŜeniem wewnętrznym z zachowaniem parametrów technicznych przypisanych
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danemu urządzeniu oraz ponownym montaŜem licznika w nowej szafie. Opis szaf przedstawia
załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
10. Wymiana do 50 sztuk/rok zabezpieczeń w słupach oświetleniowych.
11. Uzupełnienie w terminie do 30 września kaŜdego roku istniejącej numeracji słupów
oświetleniowych która uległa zniszczeniu max do 50% ilości wszystkich słupów.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w rozliczeniu miesięcznym informacji o zmianach w
oświetleniu niezbędnych do aktualizacji wpisów w kartach technicznych poszczególnych latarni oraz szaf
oświetleniowo-sterujących (np.: zmiana oprawy, konstrukcji słupa, rozbudowa linii oświetleniowej poprzez
dobudowanie kolejnego punktu oświetlenia na danej linii zasilającej).
Do prac wskazanych jako element wykonywania bieŜących napraw i remontów elementów oświetlenia naleŜy
przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. Wymiana
słupów lub opraw, fundamentów, wysięgników, lamp, kabli itd. na nowe (z atestami i certyfikatami) odbywać się
będzie bez wprowadzenia istotnych zmian w konserwowanym oświetleniu z zastosowaniem materiałów
o parametrach nie gorszych niŜ zamontowane pierwotnie.
W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie przeglądu okresowego stanu
technicznego i przydatności do uŜytkowania urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie KudowyZdroju; termin wykonania prac – do końca trzeciego kwartału kaŜdego roku.
Regulacja zegarów sterowniczych regulujących czas czynnej pracy oświetlenia, czyszczenie i poprawa montaŜu
czujników zmierzchu, minimum dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, (na wiosnę i jesienią);
Wycena poszczególnych prac winna zawierać wykonanie wszystkich prac związanych z wymianą/naprawą
poszczególnych urządzeń wraz z pracami towarzyszącymi (dostawa niezbędnych elementów, demontaŜ
uszkodzonych elementów, montaŜ nowych, zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).
Okres, jakiemu podlega zamówienie liczy 24 miesiące kalendarzowe i od 01.01.2016 do 31.12.2017r.
Zmiana ustalonej w opisie przedmiotu zamówienia liczby punktów oświetleniowych objętych konserwacją,
wynoszącej 1 652 szt w przedziale do ±5% stanu ilościowego w skali roku, nie będzie stanowiła podstawy do
zmian w umowie.
Zmiany ilości punktów oświetleniowych powyŜej ±5% będą podstawą do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia
wykonawcy za konserwację oświetlenia w danym roku rozliczeniowym, naliczaną od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgodnie z przyjętą formą rozliczenia miesięcznego z zachowaniem
zaoferowanych stawek w pozycjach 1.1 i 1.2 OPZ (wiersze 2 i 3 formularza cenowego) dot. eksploatacji i
wykonywania konserwacji oraz napraw punktów oświetlenia ulicznego oraz parkowego - w drodze aneksu do
umowy.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej oraz do prowadzenia ewidencji powstałych w ramach prac odpadów oraz
udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.
Ze względu na posiadanie przez Zamawiającego latarni wyposaŜonych w akumulatory zasilane ogniwami
fotowoltaicznymi wykonawca winien zapewnić obsługę przedmiotowych latarni przez osobę posiadającą wiedzę
niezbędną do sprawnej obsługi tego typu oświetlenia.
Wykaz
1.
2.
3.

załączników w wersji elektronicznej:
Instrukcja eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój – zał. nr 1.
Wyciąg z inwentaryzacji oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój – zał. nr 2
Opis szaf sterowniczych, przeznaczonych do wymiany – zał. nr 3
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