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Ogłoszenie nr 595041-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny
00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II 10 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail
ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
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Adres strony internetowej (URL): www.siemianowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Publikowane są wyłącznie informacje i dokumenty, których wymóg publikacji wynika z ustawy Pzp.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, kod 41-103 Siemianowice Śląskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego
własność Gminy Siemianowice Śląskie
Numer referencyjny: RK.271.78.2019; ZP.rp.85.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie”. 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części: 2.1.
Część 1 pn.: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie – Część 1”.
1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i całodobowa eksploatacja oświetlenia: ulicznego, w parkach i na skwerach w
zakres której wchodzi serwisowanie sieci oświetleniowej obejmującej 2662 sztuki opraw oświetleniowych (w tym 102 sztuki
opraw montowanych bezpośrednio w ziemi służących do podświetleń obiektów) wraz z przynależnymi im wysięgnikami,
przewodami słupowymi, słupami oraz sieciami kablowymi i przyporządkowanymi do nich szafami oświetleniowymi w ilości 69
sztuk. 2) Wykaz oświetlenia ulicznego przeznaczonego do eksploatacji i konserwacji stanowi Dodatek nr 6a do SIWZ. 3)
Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić, fakt że 1849 szt. opraw wraz z przynależnymi im wysięgnikami oraz przewodami
słupowymi znajdują się na gwarancji. 4) Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na: 4.1) przeprowadzaniu
oględzin i przeglądów (w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące serwisowania urządzeń elektroenergetycznych) oraz
odnotowaniu wyników przeglądów i zakresu wykonanych czynności konserwacyjno-remontowych w dokumentacji
eksploatacyjnej prowadzonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu po zakończeniu umowy: 4.1.1.) Oględziny
urządzeń oświetlenia elektrycznego powinny być przeprowadzane raz w roku (zaleca się aby następowało to w okresie letnim).
4.1.2.) Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać oceny stanu urządzeń i sprawdzić,
w szczególności: a) stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, b) stan czystości opraw i źródeł
światła, c) realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia (nastawień urządzeń sterujących), d) stan ochrony
przeciwporażeniowej, e) stan urządzeń zabezpieczających i sterowania, f) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz
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oznaczeń, 4.2.) prowadzeniu całodobowego pogotowia oświetlenia ulic, wyposażonego w środki łączności, środki transportu i
odpowiedni sprzęt specjalistyczny, umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach w tym: a)
bieżące odbieranie zgłoszeń o awariach od Zamawiającego, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej i
mieszkańców. b) informowanie Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących
czasowe zaciemnienia ulic oraz o terminie usunięcia owych awarii. 4.3) systematycznym informowaniu Zamawiającego o
awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz uczestniczenie w
kontrolach oświetlenia i kontrolach usuniętych usterek, 4.4) utrzymaniu zamkniętych, oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostępem osób postronnych szaf oświetleniowych, 4.5) demontażu nielegalnie powieszonych na słupach reklam, banerów oraz
pozostałości po wcześniej wymienionych (tj. opasek, drutów, listew itp.), 4.6) doraźnym (w razie potrzeby) prześwietlaniu drzew:
a) w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy oprawach, jeżeli są one
przyczyną obniżonego poziomu natężenia oświetlenia, b) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności
wycinania gałęzi drzew przy przewodach elektrycznych zasilających punkt świetlny w energię elektryczną, jeśli gałęzie drzew
stwarzają zagrożenie porażenia prądem, 4.7) wykonywaniu prac towarzyszących takich jak: doprowadzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego po przeprowadzanych pracach (na bieżąco w okresie trwania zamówienia), 4.8) utrzymania we właściwym stanie
technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca urządzeń oświetlenia
ulicznego oraz lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń w sieciach, przewodach, urządzeniach, oprawach (poza tymi które są w obsłudze
gwaranta), 4.9) wymiany uszkodzonych: źródeł światła, opraw (poza tymi które są w obsłudze gwaranta), na nowe o minimum
tych samych parametrach technicznych – w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, 4.10) likwidacji zagrożeń dla
osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej, w czasie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 3 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego, 4.11) utrzymania estetycznego wyglądu urządzeń, 4.12). Prowadzeniu dokumentacji
eksploatacyjnej urządzeń oświetleniowych i jej aktualizacji. 4.12.1) dokonywaniu uzgodnień (w razie potrzeby na polecenie
Zamawiającego) dokumentacji technicznej pod względem lokalizacji punktów świetlnych (przez pkt świetlny rozumie się
pojedynczą oprawę wraz ze źródłem światła, słupem i/lub wysięgnikiem, na którym jest zamocowana oraz siecią, przewodem i
urządzeniami służącymi do jej zasilania energią elektryczną). 4.12.2.) dokonywaniu uzgodnień i ustalanie warunków przyłączenia
za zgodą Zamawiającego do sieci (przewodów) elektrycznej zasilającej punkty świetlne różnych niewielkich odbiorników energii
elektrycznej (np. podświetlenia reklam, oświetlenia kabin telefonicznych, itp.). 4.12.3.) udziału w odbiorach częściowych i
końcowych robót, budowy, remontu lub modernizacji punktów świetlnych na żądanie Zamawiającego, a także określenie
każdorazowo w takim przypadku wykazu dokumentów. 4.12.4.) wskazywaniu miejsc zasilania w energię elektryczną z sieci,
przewodów lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy dla elementów oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) w
terminie 7 dni od daty wystąpienia podmiotu, który montować będzie je na zlecenie Zamawiającego, oraz dopuszczeniu do pracy
Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego, 4.12.5.) Wykonawca z chwilą zakończenia serwisowania wykona i przekaże
Zamawiającemu dokumentację zdawczo-odbiorczą, 4.13.) Współpracy z dystrybutorem energii elektrycznej firmą Tauron
Dystrybucja S.A. oraz z gwarantem opraw oświetleniowych na słupach. Dane kontaktowe do obu firm przekaże Zamawiający w
protokole przekazania. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 4a do SIWZ. 6) Na podstawie
art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o
pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane z bieżącą całodobową
eksploatacją i konserwacją oświetlenia: ulicznego, w parkach i na skwerach. 6.1) Wymóg nie dotyczy np. osób wykonujących
usługi transportowe i sprzętowe. 6.2) Przed rozpoczęciem usług Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego
oświadczenie, że przy realizacji usługi będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na podstawie umowy o pracę (dotyczy
również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i
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nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na
umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usługi zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na podstawie umowy o
pracę. 6.3.)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 6) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia. 6.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w pkt 6) czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w szczególności: a)
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o
których mowa w punkcie 6) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i
nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z
późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018
poz. 1000 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO. Imię i nazwisko nie podlega
anonimizacji. 6.5) Jeżeli czynności, o których mowa w pkt 6) będzie wykonywać osoba, niezatrudniona na umowę o pracę, co
zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np.
Inspekcja Pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł ) za każdy taki
przypadek i zobowiązany będzie odsunąć tę osobę od wykonywania czynności o których mowa w ust. 1. Fakt wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1 przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką.
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.6)W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.7)Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do
realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 7)
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Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7) Pzp. 2.2. Część 2
pn.: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie – Część 2” 1)
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i całodobowa eksploatacja oświetlenia: ulicznego, w parkach i na skwerach w zakres
której wchodzi serwisowanie sieci oświetleniowej obejmującej 310 sztuk opraw oświetleniowych wraz z przynależnymi im
wysięgnikami, przewodami słupowymi, słupami oraz sieciami kablowymi i przyporządkowanymi do nich szafami
oświetleniowymi w ilości 5 sztuk. 2) Wykaz oświetlenia ulicznego przeznaczonego do eksploatacji i konserwacji stanowi
Dodatek nr 6b do SIWZ. 3) Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić, fakt że 1849 szt. opraw wraz z przynależnymi im
wysięgnikami oraz przewodami słupowymi znajdują się na gwarancji. 4) Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w
szczególności na: 4.1) przeprowadzaniu oględzin i przeglądów (w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące serwisowania
urządzeń elektroenergetycznych) oraz odnotowaniu wyników przeglądów i zakresu wykonanych czynności konserwacyjnoremontowych w dokumentacji eksploatacyjnej prowadzonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu po zakończeniu
umowy: 4.1.1) Oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego powinny być przeprowadzane raz w roku (zaleca się aby
następowało to w okresie letnim), 4.1.2) Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać
oceny stanu urządzeń i sprawdzić, w szczególności: a) stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, b)
stan czystości opraw i źródeł światła, c) realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia (nastawień urządzeń sterujących),
d) stan ochrony przeciwporażeniowej, e) stan urządzeń zabezpieczających i sterowania, f) stan napisów informacyjnych i
ostrzegawczych oraz oznaczeń, 4.2) prowadzeniu całodobowego pogotowia oświetlenia ulic, wyposażonego w środki łączności,
środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny, umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i
awariach w tym: a) bieżące odbieranie zgłoszeń o awariach od Zamawiającego, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Straży Pożarnej i mieszkańców. b) informowanie Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych,
powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz o terminie usunięcia owych awarii. 4.3) systematycznym informowaniu
Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz
uczestniczenie w kontrolach oświetlenia i kontrolach usuniętych usterek, 4.4) utrzymaniu zamkniętych, oznakowanych i
zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych szaf oświetleniowych, 4.5) demontażu nielegalnie powieszonych na słupach
reklam, banerów oraz pozostałości po wcześniej wymienionych (tj. opasek, drutów, listew itp.), 4.6) doraźnym (w razie potrzeby)
prześwietlaniu drzew: a) w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy
oprawach, jeżeli są one przyczyną obniżonego poziomu natężenia oświetlenia, b) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy przewodach elektrycznych zasilających punkt świetlny w energię
elektryczną, jeśli gałęzie drzew stwarzają zagrożenie porażenia prądem, 4.7) wykonywaniu prac towarzyszących takich jak:
doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po przeprowadzanych pracach (na bieżąco w okresie trwania zamówienia), 4.8)
utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa
praca urządzeń oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń w sieciach, przewodach, urządzeniach, oprawach
(poza tymi które są w obsłudze gwaranta), 4.9) wymiany uszkodzonych: źródeł światła, opraw (poza tymi które są w obsłudze
gwaranta), na nowe o minimum tych samych parametrach technicznych – w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
4.10) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej, w czasie zgodnym z ofertą
Wykonawcy, nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4.11) utrzymania estetycznego wyglądu urządzeń,
4.12). Prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń oświetleniowych i jej aktualizacji. 4.12.1) dokonywaniu uzgodnień
(w razie potrzeby na polecenie Zamawiającego) dokumentacji technicznej pod względem lokalizacji punktów świetlnych (przez
pkt świetlny rozumie się pojedynczą oprawę wraz ze źródłem światła, słupem i/lub wysięgnikiem, na którym jest zamocowana
oraz siecią, przewodem i urządzeniami służącymi do jej zasilania energią elektryczną), 4.12.2) dokonywaniu uzgodnień i
ustalanie warunków przyłączenia za zgodą Zamawiającego do sieci (przewodów) elektrycznej zasilającej punkty świetlne
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różnych niewielkich odbiorników energii elektrycznej (np. podświetlenia reklam, oświetlenia kabin telefonicznych, itp.) 4.12.3)
udziału w odbiorach częściowych i końcowych robót, budowy, remontu lub modernizacji punktów świetlnych na żądanie
Zamawiającego, a także określenie każdorazowo w takim przypadku wykazu dokumentów. 4.12.4) wskazywaniu miejsc zasilania
w energię elektryczną z sieci, przewodów lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy dla elementów oświetlenia
dekoracyjnego (świątecznego) w terminie 7 dni od daty wystąpienia podmiotu, który montować będzie je na zlecenie
Zamawiającego, oraz dopuszczeniu do pracy Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego, 4.12.5) Wykonawca z chwilą
zakończenia serwisowania wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację zdawczo-odbiorczą. 4.13) Współpracy z
dystrybutorem energii elektrycznej firmą Tauron Dystrybucja S.A. oraz z gwarantem opraw oświetleniowych na słupach. Dane
kontaktowe do obu firm przekaże Zamawiający w protokole przekazania. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w Dodatku nr 4b do SIWZ. 6) Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób które wykonują
czynności bezpośrednio związane z bieżącą całodobową eksploatacją i konserwacją oświetlenia: ulicznego, w parkach i na
skwerach. 6.1) Wymóg nie dotyczy np. osób wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 6.2) Przed rozpoczęciem usług
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji usługi będzie zatrudniał osoby, o
których mowa w pkt 6) na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników).
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób
(pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy
pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po
zakończeniu usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usługi zatrudniał osoby, o których
mowa w pkt 6) na podstawie umowy o pracę. 6.3.)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6) czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 6) czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać
od Wykonawcy w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w punkcie 6) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna
zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem,
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób
(pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem,
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z
RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6.5) Jeżeli czynności, o których mowa w pkt 6) będzie wykonywać osoba,
niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby i organy upoważnione na
podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN
(słownie: jeden tysiąc zł ) za każdy taki przypadek i zobowiązany będzie odsunąć tę osobę od wykonywania czynności o których
mowa w ust. 1. Fakt wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi
zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.6)W
przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.7)Obowiązek zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie
złożona przez osobę fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez
Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego
w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o
których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7) Pzp. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej
wybranych Części (także na całość zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65320000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
27
27

II.9) Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do Części 1: 27 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 14.10.2019 r. 2. W odniesieniu do Części 2: 27 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia
14.10.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – w odniesieniu do Części 1, Części 2.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – w odniesieniu do Części 1, Części 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – w odniesieniu do Części 1, Części 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów: 1.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwaga nr 1 (dotyczy dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 1.1. powyżej zobowiązany jest
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Uwaga nr 2 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów) 1)
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352); 2) W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych
bazach danych; 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) w przypadku wskazania przez
Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów; 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw
wykluczenia określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 2.1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
pkt 2.2. powyżej, stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
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NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby oceny ofert musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Dodatek nr 1a do SIWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b – w odniesieniu do Części 2; b) Oświadczenie
sporządzone i wypełnione według wzoru, stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty) c) Formularz
cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty) – w
odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 3b do SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty) – w odniesieniu do Części 2. d) pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy) – Załącznik nr 3 do Oferty; e) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie
wymagane. 2.1. Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), wypełnia i podpisuje
Wykonawca; 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane
oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w zakresie w jakim wykonawca wykazuje ich spełnienie. 2.3. Zamawiający nie określił
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust.
11 ustawy Pzp do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
lub oświadczeń składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, dotyczące Wykonawcy, mogą być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.1. Oświadczenia oraz
dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 5.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem. 6. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena - w odniesieniu do Części 1, Części 2

60,00

Termin wymiany uszkodzonych źródeł światła, opraw - w odniesieniu do Części 1, Części 2

20,00

Termin likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej - w odniesieniu do
20,00
Części 1, Części 2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy (odpowiednio w odniesieniu do Części 1 - Dodatek nr 5a do SIWZ, w odniesieniu do Części 2 Dodatek nr 5b do SIWZ). 2.W odniesieniu do Części 1, Części 2 - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.: 2.1. zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.1.1 W wypadku zmiany,
o której mowa w ppkt. 2.1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać
będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług. 2.1.2. W przypadku
zmian, o których mowa ppkt. 2.1. lit. b), c) i d) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładnie wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowana kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na kalkulację wynagrodzenia
umownego. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku ze zmiana okoliczności. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 2.1.3. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt. 2.1. lit. b),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym
mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt. 2.1. lit. b). 2.1.4.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której
mowa w ppkt. 2.1. lit. c), 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. Ewentualna zmiana wynagrodzenia
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będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej
niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt. 2.1. lit. c). 2.1.5. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt. 2.1. lit. d),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia
publicznego. Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku,
o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt. 2.1. lit.
d).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice
Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10; 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją
siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy
Siemianowice Śląskie”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
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dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w
przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6.obowiązek podania przez
Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pana/Pani dotyczących; - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający działając na podstawie art. 8a ust. 2 Pzp oraz art. 97 ust. 1a
Pzp może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. - na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pana/Pani danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 8a ust. 3 Pzp oraz art. 97 ust. 1b Pzp; - na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz przepisu art. 8a ust. 4 Pzp; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Panu/Pani: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie –

Część
1 Nazwa:
nr:

Część 1”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i całodobowa eksploatacja oświetlenia
ulicznego w zakres której wchodzi serwisowanie sieci oświetleniowej obejmującej 2662 sztuki opraw oświetleniowych (w tym 102
sztuki opraw montowanych bezpośrednio w ziemi służących do podświetleń obiektów) wraz z przynależnymi im wysięgnikami,
przewodami słupowymi, słupami oraz sieciami kablowymi i przyporządkowanymi do nich szafami oświetleniowymi w ilości 69
sztuk. 2) Wykaz oświetlenia ulicznego przeznaczonego do eksploatacji i konserwacji stanowi Dodatek nr 6a do SIWZ. 3)
Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić, fakt że 1849 szt. opraw wraz z przynależnymi im wysięgnikami oraz przewodami
słupowymi znajdują się na gwarancji. 4) Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na: 4.1) przeprowadzaniu
oględzin i przeglądów (w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące serwisowania urządzeń elektroenergetycznych) oraz
odnotowaniu wyników przeglądów i zakresu wykonanych czynności konserwacyjno-remontowych w dokumentacji eksploatacyjnej
prowadzonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu po zakończeniu umowy: 4.1.1.) Oględziny urządzeń oświetlenia
elektrycznego powinny być przeprowadzane raz w roku (zaleca się aby następowało to w okresie letnim). 4.1.2.) Podczas
przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać oceny stanu urządzeń i sprawdzić, w szczególności:
a) stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, b) stan czystości opraw i źródeł światła, c) realizację
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zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia (nastawień urządzeń sterujących), d) stan ochrony przeciwporażeniowej, e) stan
urządzeń zabezpieczających i sterowania, f) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, 4.2.) prowadzeniu
całodobowego pogotowia oświetlenia ulic, wyposażonego w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny,
umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach w tym: a) bieżące odbieranie zgłoszeń o awariach od
Zamawiającego, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej i mieszkańców. b) informowanie Zamawiającego o
awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz o terminie usunięcia owych
awarii. 4.3) systematycznym informowaniu Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych,
powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz uczestniczenie w kontrolach oświetlenia i kontrolach usuniętych usterek, 4.4)
utrzymaniu zamkniętych, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych szaf oświetleniowych, 4.5)
demontażu nielegalnie powieszonych na słupach reklam, banerów oraz pozostałości po wcześniej wymienionych (tj. opasek, drutów,
listew itp.), 4.6) doraźnym (w razie potrzeby) prześwietlaniu drzew: a) w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego
konieczności wycinania gałęzi drzew przy oprawach, jeżeli są one przyczyną obniżonego poziomu natężenia oświetlenia, b) w ciągu
8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy przewodach elektrycznych zasilających
punkt świetlny w energię elektryczną, jeśli gałęzie drzew stwarzają zagrożenie porażenia prądem, 4.7) wykonywaniu prac
towarzyszących takich jak: doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po przeprowadzanych pracach (na bieżąco w okresie
trwania zamówienia), 4.8) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby
zapewniona była prawidłowa praca urządzeń oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń w sieciach, przewodach,
urządzeniach, oprawach (poza tymi które są w obsłudze gwaranta), 4.9) wymiany uszkodzonych: źródeł światła, opraw (poza tymi
które są w obsłudze gwaranta), na nowe o minimum tych samych parametrach technicznych – w terminie 7 dni od zgłoszenia przez
Zamawiającego, 4.10) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej, w czasie zgodnym z
ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, 4.11) utrzymania estetycznego wyglądu urządzeń,
4.12). Prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń oświetleniowych i jej aktualizacji. 4.12.1) dokonywaniu uzgodnień (w
razie potrzeby na polecenie Zamawiającego) dokumentacji technicznej pod względem lokalizacji punktów świetlnych (przez pkt
świetlny rozumie się pojedynczą oprawę wraz ze źródłem światła, słupem i/lub wysięgnikiem, na którym jest zamocowana oraz
siecią, przewodem i urządzeniami służącymi do jej zasilania energią elektryczną). 4.12.2.) dokonywaniu uzgodnień i ustalanie
warunków przyłączenia za zgodą Zamawiającego do sieci (przewodów) elektrycznej zasilającej punkty świetlne różnych niewielkich
odbiorników energii elektrycznej (np. podświetlenia reklam, oświetlenia kabin telefonicznych, itp.). 4.12.3.) udziału w odbiorach
częściowych i końcowych robót, budowy, remontu lub modernizacji punktów świetlnych na żądanie Zamawiającego, a także
określenie każdorazowo w takim przypadku wykazu dokumentów. 4.12.4.) wskazywaniu miejsc zasilania w energię elektryczną z
sieci, przewodów lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy dla elementów oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego)
w terminie 7 dni od daty wystąpienia podmiotu, który montować będzie je na zlecenie Zamawiającego, oraz dopuszczeniu do pracy
Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego, 4.12.5.) Wykonawca z chwilą zakończenia serwisowania wykona i przekaże
Zamawiającemu dokumentację zdawczo-odbiorczą, 4.13.) Współpracy z dystrybutorem energii elektrycznej firmą Tauron
Dystrybucja S.A. oraz z gwarantem opraw oświetleniowych na słupach. Dane kontaktowe do obu firm przekaże Zamawiający w
protokole przekazania. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 4a do SIWZ. 6) Na podstawie art.
29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę
przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane z bieżącą całodobową eksploatacją i
konserwacją oświetlenia ulicznego w parkach i na skwerach. 6.1) Wymóg nie dotyczy np. osób wykonujących usługi transportowe i
sprzętowe. 6.2) Przed rozpoczęciem usług Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji
usługi będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę
tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
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Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z
winy Wykonawcy. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usługi
zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na podstawie umowy o pracę. 6.3.)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6) czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 6) czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać od
Wykonawcy w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy
realizacji zamówienia osób, o których mowa w punkcie 6) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności
imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy
osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o
ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o
ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6.5) Jeżeli
czynności, o których mowa w pkt 6) będzie wykonywać osoba, niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez
Zamawiającego lub przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł ) za każdy taki przypadek i zobowiązany będzie
odsunąć tę osobę od wykonywania czynności o których mowa w ust. 1. Fakt wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1
przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez
Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.6)W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6.7)Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż
siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która
czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, to
wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których
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mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7) Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 65320000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 27
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wymiany uszkodzonych źródeł światła, opraw*)

20,00

Termin likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W odniesieniu do Części 1: 27 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż
od dnia 14.10.2019 r. 2. *) poza tymi, które są w obsłudze gwaranta

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie –

Część
2 Nazwa:
nr:

Część 2”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i całodobowa eksploatacja oświetlenia:
ulicznego, w parkach i na skwerach w zakres której wchodzi serwisowanie sieci oświetleniowej obejmującej 310 sztuk opraw
oświetleniowych wraz z przynależnymi im wysięgnikami, przewodami słupowymi, słupami oraz sieciami kablowymi i
przyporządkowanymi do nich szafami oświetleniowymi w ilości 5 sztuk. 2) Wykaz oświetlenia ulicznego przeznaczonego do
eksploatacji i konserwacji stanowi Dodatek nr 6b do SIWZ. 3) Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić, fakt że 1849 szt.
opraw wraz z przynależnymi im wysięgnikami oraz przewodami słupowymi znajdują się na gwarancji. 4) Wykonanie przedmiotu
zamówienia polega w szczególności na: 4.1) przeprowadzaniu oględzin i przeglądów (w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące
serwisowania urządzeń elektroenergetycznych) oraz odnotowaniu wyników przeglądów i zakresu wykonanych czynności
konserwacyjno-remontowych w dokumentacji eksploatacyjnej prowadzonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu po
zakończeniu umowy: 4.1.1) Oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego powinny być przeprowadzane raz w roku (zaleca się aby
następowało to w okresie letnim), 4.1.2) Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać
oceny stanu urządzeń i sprawdzić, w szczególności: a) stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, b)
stan czystości opraw i źródeł światła, c) realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia (nastawień urządzeń sterujących), d)
stan ochrony przeciwporażeniowej, e) stan urządzeń zabezpieczających i sterowania, f) stan napisów informacyjnych i
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ostrzegawczych oraz oznaczeń, 4.2) prowadzeniu całodobowego pogotowia oświetlenia ulic, wyposażonego w środki łączności,
środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny, umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach
w tym: a) bieżące odbieranie zgłoszeń o awariach od Zamawiającego, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej i
mieszkańców. b) informowanie Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe
zaciemnienia ulic oraz o terminie usunięcia owych awarii. 4.3) systematycznym informowaniu Zamawiającego o awariach sieci
oświetleniowej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienia ulic oraz uczestniczenie w kontrolach oświetlenia i
kontrolach usuniętych usterek, 4.4) utrzymaniu zamkniętych, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych
szaf oświetleniowych, 4.5) demontażu nielegalnie powieszonych na słupach reklam, banerów oraz pozostałości po wcześniej
wymienionych (tj. opasek, drutów, listew itp.), 4.6) doraźnym (w razie potrzeby) prześwietlaniu drzew: a) w terminie 14 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy oprawach, jeżeli są one przyczyną obniżonego poziomu
natężenia oświetlenia, b) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wycinania gałęzi drzew przy
przewodach elektrycznych zasilających punkt świetlny w energię elektryczną, jeśli gałęzie drzew stwarzają zagrożenie porażenia
prądem, 4.7) wykonywaniu prac towarzyszących takich jak: doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po przeprowadzanych
pracach (na bieżąco w okresie trwania zamówienia), 4.8) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia
oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca urządzeń oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń w
sieciach, przewodach, urządzeniach, oprawach (poza tymi które są w obsłudze gwaranta), 4.9) wymiany uszkodzonych: źródeł
światła, opraw (poza tymi które są w obsłudze gwaranta), na nowe o minimum tych samych parametrach technicznych – w terminie
7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4.10) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci
oświetleniowej, w czasie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4.11)
utrzymania estetycznego wyglądu urządzeń, 4.12). Prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń oświetleniowych i jej
aktualizacji. 4.12.1) dokonywaniu uzgodnień (w razie potrzeby na polecenie Zamawiającego) dokumentacji technicznej pod
względem lokalizacji punktów świetlnych (przez pkt świetlny rozumie się pojedynczą oprawę wraz ze źródłem światła, słupem i/lub
wysięgnikiem, na którym jest zamocowana oraz siecią, przewodem i urządzeniami służącymi do jej zasilania energią elektryczną),
4.12.2) dokonywaniu uzgodnień i ustalanie warunków przyłączenia za zgodą Zamawiającego do sieci (przewodów) elektrycznej
zasilającej punkty świetlne różnych niewielkich odbiorników energii elektrycznej (np. podświetlenia reklam, oświetlenia kabin
telefonicznych, itp.) 4.12.3) udziału w odbiorach częściowych i końcowych robót, budowy, remontu lub modernizacji punktów
świetlnych na żądanie Zamawiającego, a także określenie każdorazowo w takim przypadku wykazu dokumentów. 4.12.4)
wskazywaniu miejsc zasilania w energię elektryczną z sieci, przewodów lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy dla
elementów oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) w terminie 7 dni od daty wystąpienia podmiotu, który montować będzie je na
zlecenie Zamawiającego, oraz dopuszczeniu do pracy Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego, 4.12.5) Wykonawca z chwilą
zakończenia serwisowania wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację zdawczo-odbiorczą. 4.13) Współpracy z
dystrybutorem energii elektrycznej firmą Tauron Dystrybucja S.A. oraz z gwarantem opraw oświetleniowych na słupach. Dane
kontaktowe do obu firm przekaże Zamawiający w protokole przekazania. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w Dodatku nr 4b do SIWZ. 6) Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób które wykonują czynności
bezpośrednio związane z bieżącą całodobową eksploatacją i konserwacją oświetlenia: ulicznego w parkach i na skwerach. 6.1)
Wymóg nie dotyczy np. osób wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 6.2) Przed rozpoczęciem usług Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji usługi będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na
podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w
szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
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złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być
zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu usługi Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usługi zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 6) na podstawie
umowy o pracę. 6.3.)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 6) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym
niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 6) czynności w trakcie
realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w punkcie 6) oraz
listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)
poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób
wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz przepisami
wynikającymi z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz
przepisami wynikającymi z RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6.5) Jeżeli czynności, o których mowa w pkt 6)
będzie wykonywać osoba, niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby i
organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary
umownej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł ) za każdy taki przypadek i zobowiązany będzie odsunąć tę osobę od wykonywania
czynności o których mowa w ust. 1. Fakt wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 przez osobę niezatrudnioną na umowę o
pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.6)W
przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.7)Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako
podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby
nie będzie miał zastosowania. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 8)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w
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art. 67 ust.1 pkt 7) Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części
(także na całość zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 65320000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 27
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wymiany uszkodzonych źródeł światła, opraw*)

20,00

Termin likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikających z awarii sieci oświetleniowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W odniesieniu do Części 2: 27 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż
od dnia 14.10.2019 r. 2. *) poza tymi, które są w obsłudze gwaranta

