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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław
53-633
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Palczak
Tel.: +48 713760710
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Faks: +48 713734906
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzp.zdium.wroc.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdium.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we
Wrocławiu
Numer referencyjny: TXZ/EEIM/005/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
50232100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we
Wrocławiu:
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1) Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zlecane co miesiąc dla 3338 szt. opraw z powszechnie
używanymi źródłami światła (metalohalogenkowe, świetlówkowe, sodowe, ledowe);
2) Wymiana opraw z ledowymi źródłami światła;
3) Wymiana uszkodzonych: opraw (w tym zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników,
wysięgników) oraz zegarów sterujących;
4) Wymiana uszkodzonych kabli, szafek;
5) Wymiana kompleksowa źródeł światła;
6) Roboty dodatkowe związane z ewentualną przebudową iluminacji obiektów;
7) Kontrola sprawności iluminacji w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu;
8) Oględziny i kontrole techniczne urządzeń iluminacji na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232110
65320000
45316100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we
Wrocławiu:
1) Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zlecane co miesiąc dla 3338 szt. opraw z powszechnie
używanymi źródłami światła (metalohalogenkowe, świetlówkowe, sodowe, ledowe):
- Obsługa i przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej
w szafkach i tablicach – co najmniej 1 raz w miesiącu,
- Stała dbałość o estetykę urządzeń iluminacji (czyszczenie szyb, usuwanie chwastów wokół opraw
chodnikowych, pajęczyn i owadów z reflektorów i konstrukcji),
- Przeglądy czynnych źródeł światła i sprawdzenie ustawienia reflektorów w porze nocnej nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
- Pomiary i badania eksploatacyjne zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji” iluminacji obiektów we
Wrocławiu,
- Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji , tablic rozdzielczych i szafek,
- Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu iluminacji, raportowanie i usuwanie uszkodzeń w ciągu 2
dni,
- Likwidacja wszelkich awarii i usterek w urządzeniach iluminacji obiektów do 2 dni, tj. zużyte źródła światła,
uszkodzone wyposażenie opraw (dławiki, układy zapłonowe, oprawki, zaciski),
- Kontrole stanu technicznego urządzeń iluminacji obiektów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
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- Usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi,
spowodowanych przez urządzenia iluminacji obiektów i pisemne powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych
zdarzeniach,
- Prowadzenie Książki eksploatacyjnej dla każdego iluminowanego obiektu zawierającej: schematy
jednokreskowe obwodów zasilanych z danej szafki z rodzajem opraw i źródeł światła, protokoły
przeprowadzonych pomiarów, daty stwierdzonych awarii dla każdego urządzenia na poszczególnych obiektach i
daty ich usunięcia, daty z przeprowadzonych kontroli, oględzin i stwierdzonymi w tych dniach usterkami.;
2) Wymiana opraw z ledowymi źródłami światła;
3) Wymiana uszkodzonych: opraw (w tym zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników,
wysięgników) oraz zegarów sterujących;
4) Wymiana uszkodzonych kabli, szafek;
5) Wymiana kompleksowa źródeł światła;
6) Roboty dodatkowe związane z ewentualną przebudową iluminacji obiektów;
7) Kontrola sprawności iluminacji w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu;
8) Oględziny i kontrole techniczne urządzeń iluminacji na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 3 trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zamówienie lub zamówienia polegające na prowadzeniu eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych, w ciągu
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kolejnych maksymalnie 12 miesięcy, w ilości minimum 2000 szt. opraw jednocześnie (reflektorów, naświetlaczy),
w tym:
- na wieżach: minimum 30 szt.,
- na konstrukcjach mostowych: minimum 250 szt.,
- na dachach: minimum 80 szt.;
b) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. kierownikiem robót, który:
- posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz uprawnienia SEP
„D";
- przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 2 brygadami roboczymi, gdzie każda z brygad
składa się z 2 monterów posiadających uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w
zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu nie wyższym niż 1 kV i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i ww. instalacji, przy czym:
- jeden monter wchodzący w skład każdej z brygad powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o
ukończonym kursie dla elektromonterów w zakresie prac pod napięciem w sieciach o napięciu do 1kV
zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (względnie inny ośrodek upoważniony do
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych);
- drugi monter wchodzący w skład każdej z brygad powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o ukończonym
kursie prac wysokościowych w zakresie poznania technik alpinistycznych wykorzystywanych w pracach
wysokościowych
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Opisane sa w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/06/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu,
53-633 Wrocław, ul. Długa 49,
budynek B, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
polegających na powtórzeniu czynności wymienionych w pkt II.2.4).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego
Dokumentu (JEDZ), a Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 25.000,00 PLN.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017

