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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598157-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2020/S 242-598157
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Adres pocztowy: pl. Piłsudskiego 1
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mielnik
E-mail: wzp@um.tczew.pl
Tel.: +48 587759367
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.tczew.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zp.tczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego
własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022
Numer referencyjny: BZP.271.3.11.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022, obejmującej:
1) w roku 2021 – 4 349 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów;
2) w roku 2022 – 4 460 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232110 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Tczew

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021 – 2022, obejmującej:
1) w roku 2021 – 4349 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów;
2) w roku 2022 – 4460 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 do SIWZ.

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
Koniec: 31/12/2022
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.2.13)

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.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

11/12/2020
S242
https://ted.europa.eu/TED

2/6

Dz.U./S S242
11/12/2020
598157-2020-PL

3/6

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w SIWZ. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (zwanego dalej JEDZ).
2. 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 następujących
oświadczeń lub dokumentów, w odniesieniu do warunku zdolności technicznej:
a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane;
b) dowodów określających czy usługi, o których mowa pkt 2 a zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa podpisane przez nich
oświadczenie (JEDZ).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje* minimum 1 usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji
oświetlenia ulicznego i/lub drogowego o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 100 000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
* dopuszcza się możliwość przedstawienia usługi wykonywanej, a jeszcze nie zakończonej, zgodnie z zawartą
umową, przy czym wartość już wykonanych usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i/lub
drogowego, w ramach danej umowy, nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN.
b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, tj.:
— co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,
— co najmniej 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, tj. I grupę, na stanowisku – eksploatacja, zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
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r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.
Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne
uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust.
7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
pkt 1, zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) w przypadku określonym w pkt 1 lit a, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;
b) w przypadku określonym w pkt 1 lit. b, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie
spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa winna być realizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, profesjonalnie, z należytą starannością, z
wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych i wykwalifikowanej kadry.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo zamówień
publicznych i przepisom Kodeksu cywilnego oraz aktom wykonawczym do tych ustaw.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w
SIWZ.
4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, sala nr 20.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, odszyfrowanie i
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
2. Oferta w okresie związania ofertą powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert.
4. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to
wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ).
6. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w
paragrafie 5 pkt 1–6 oraz pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy
osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady
określone w paragrafie 7 i 8 ww. rozporządzenia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
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naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Ww. podmiotom przysługują środki ochrony prawnej
uregulowane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ww. ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w ustawie Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2020
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