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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531941-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2020/S 217-531941
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julia Suchocka
E-mail: julia.suchocka@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822769
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

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

Nazwa:
Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta
Bydgoszczy w 2021 roku
Numer referencyjny: 053/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa częściowej i pełnej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego
oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń, który obejmuje punkty świetlne z
wyładowczym źródłem światła w ilości 7811 szt., objęte konserwacją pełną oraz punkty świetlne ze źródłem
światła LED w ilości 7309 szt. objęte diagnostyką i konserwacją częściową.
Punkty świetlne, wymienione w „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz
konserwacją częściową” dla części (obszaru) I, II, III i IV wchodzą w skład inteligentnego systemu sterowania
oświetleniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (obszary).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obszar I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia w obszarze I, jest częściowa i pełna konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń
oświetlenia ulicznego, który obejmuje:
a) punkty świetlne z wyładowczym źródłem światła w ilości 3703 szt., objęte konserwacją pełną;
b) punkty świetlne ze źródłem światła LED w ilości 1456 szt. objęte diagnostyką i konserwacją częściową,
Lokalizacje punktów świetlnych w obszarze I, zostały określone w „wykazie punktów świetlnych z wyładowczym
źródłem światła objętych konserwacją pełną” oraz „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED
objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową”.
Punkty świetlne, wymienione w „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz
konserwacją częściową” dla części I wchodzą w skład inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.
W roku 2021 zakres urządzeń oświetlenia ulicznego nie będzie rozszerzony.
Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach
określonych w Umowie.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące załączniki do SIWZ,
stanowiące jej integralną część:
1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów,
2) wykaz punktów świetlnych z wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną – oddzielny dla
każdego obszaru,
3) wykaz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową –
oddzielny dla każdego obszaru,
4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związana z naprawami awaryjnymi urządzeń
oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów,
6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierający przewidywaną ilość w roku 2021 prac konserwacyjnych –
oddzielny dla każdego obszaru
7) wzór kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar przewidywanych w roku 2021 napraw awaryjnych –
oddzielny dla każdego obszaru,
Które dostępne są na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz, w miejscu
ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonania zamówienia wyznaczona na 01.01.2021 r., może ulec przesunięciu z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obszar II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w obszarze II, jest częściowa i pełna konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń
oświetlenia ulicznego, który obejmuje:
a) punkty świetlne z wyładowczym źródłem światła w ilości 834 szt., objęte konserwacją pełną;
b) punkty świetlne ze źródłem światła LED w ilości 1982 szt. objęte diagnostyką i konserwacją częściową,
Punkty świetlne, wymienione w „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz
konserwacją częściową” dla obszaru II wchodzą w skład inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.
Lokalizacje punktów świetlnych w obszarze II, zostały określone w „wykazie punktów świetlnych z wyładowczym
źródłem światła objętych konserwacją pełną” oraz „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED
objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową”.
W roku 2021 zakres urządzeń oświetlenia ulicznego nie będzie rozszerzony.
Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach
określonych w Umowie.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące załączniki do SIWZ,
stanowiące jej integralną część:
1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów,
2) wykaz punktów świetlnych z wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną – oddzielny dla
każdego obszaru,
3) wykaz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową –
oddzielny dla każdego obszaru,
4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związana z naprawami awaryjnymi urządzeń
oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów,
6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierający przewidywaną ilość w roku 2021 prac konserwacyjnych –
oddzielny dla każdego obszaru
7) wzór kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar przewidywanych w roku 2021 napraw awaryjnych –
oddzielny dla każdego obszaru,
Które dostępne są na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz, w miejscu
ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
Data rozpoczęcia wykonania zamówienia wyznaczona na 01.01.2021 r., może ulec przesunięciu z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obszar III
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia w obszarze III, jest częściowa i pełna konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń
oświetlenia ulicznego, który obejmuje:
a) punkty świetlne z wyładowczym źródłem światła w ilości 1533 szt., objęte konserwacją pełną;
b) punkty świetlne ze źródłem światła LED w ilości 2227 szt. objęte diagnostyką i konserwacją częściową,
Punkty świetlne, wymienione w „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz
konserwacją częściową” dla obszaru III wchodzą w skład inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.
Lokalizacje punktów świetlnych w obszarze III, zostały określone w „wykazie punktów świetlnych z
wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną” oraz „wykazie punktów świetlnych ze źródłem
światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową”.
W roku 2021 zakres urządzeń oświetlenia ulicznego nie będzie rozszerzony.
Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach
określonych w Umowie.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące załączniki do SIWZ,
stanowiące jej integralną część:
1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów,
2) wykaz punktów świetlnych z wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną – oddzielny dla
każdego obszaru,
3) wykaz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową –
oddzielny dla każdego obszaru,
4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związana z naprawami awaryjnymi urządzeń
oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów,
6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierający przewidywaną ilość w roku 2021 prac konserwacyjnych –
oddzielny dla każdego obszaru
7) wzór kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar przewidywanych w roku 2021 napraw awaryjnych –
oddzielny dla każdego obszaru,
Które dostępne są na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz, w miejscu
ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonania zamówienia wyznaczona na 01.01.2021 r., może ulec przesunięciu z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obszar IV
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w obszarze IV, jest częściowa i pełna konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń
oświetlenia ulicznego, który obejmuje:
a) punkty świetlne z wyładowczym źródłem światła w ilości 1741 szt., objęte konserwacją pełną;
b) punkty świetlne ze źródłem światła LED w ilości 1644 szt. objęte diagnostyką i konserwacją częściową,
Punkty świetlne, wymienione w „wykazie punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz
konserwacją częściową” dla obszaru IV wchodzą w skład inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.
Lokalizacje punktów świetlnych w obszarze IV, zostały określone w „wykazie punktów świetlnych z
wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną” oraz „wykazie punktów świetlnych ze źródłem
światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową”.
W roku 2021 zakres urządzeń oświetlenia ulicznego nie będzie rozszerzony.
Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach
określonych w Umowie.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące załączniki do SIWZ,
stanowiące jej integralną część:
1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów,
2) wykaz punktów świetlnych z wyładowczym źródłem światła objętych konserwacją pełną – oddzielny dla
każdego obszaru,
3) wykaz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką oraz konserwacją częściową –
oddzielny dla każdego obszaru,
4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związana z naprawami awaryjnymi urządzeń
oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów,
6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierający przewidywaną ilość w roku 2021 prac konserwacyjnych –
oddzielny dla każdego obszaru
7) wzór kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar przewidywanych w roku 2021 napraw awaryjnych –
oddzielny dla każdego obszaru,
Które dostępne są na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz, w miejscu
ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

06/11/2020
S217
https://ted.europa.eu/TED

7 / 15

Dz.U./S S217
06/11/2020
531941-2020-PL

8 / 15

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
Data rozpoczęcia wykonania zamówienia wyznaczona na 01.01.2021 r., może ulec przesunięciu z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 10.2
SIWZ.
2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, którego wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ),
sporządzone, wypełnione zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
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wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia JEDZ w
zakresie wskazanym we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ, tj.:
— część II – sekcja A, B,C,D,
— część III – sekcja A, B, C, D,
— część IV – w zakresie kryteriów kwalifikacji, wykonawca wypełnienia jedynie sekcję α oraz sekcję C pkt 10 –
o ile dotyczy,
— część VI.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 23 uPzp, JEDZ składa
każdy z tych wykonawców.
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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim JEDZ, oraz składa odrębny JEDZ dla
każdego z tych podmiotów.
Oświadczenie JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ/e należy dołączyć do oferty oraz złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji
elektronicznej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz (dalej Platforma), w miejscu ogłoszenia
niniejszego postępowania, przed upływem terminu składania ofert (szczegółowe informacje w pkt 11 SIWZ).
4. Na podstawie art.26 ust.1 UPZP wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest
złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień
ich złożenia, oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, określone w pkt VI.3.
ogłoszenia oraz w pkt 11 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na
podstawie art.23 UPZP, wymagane dokumenty i oświadczenia składa każdy z tych wykonawców. W przypadku,
gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
UPZP, składa wymagane dokumenty i oświadczenia również w odniesieniu do tych podmiotów.
5. Wykonawca, który polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22aUPZP – oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, 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 (zobowiązanie składane
wraz z ofertą w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za
pośrednictwem Platformy.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu (poprzez Platformę) oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 UPZP, co wykonawcy,
którzy złożyli odrębna oferty w postępowaniu.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Warunek Nr 1 udziału w postępowaniu - doświadczenie wykonawcy:
Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do
ilości składanych ofert częściowych.
Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń ciągłych również
wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie odpowiadającej
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konserwacji i naprawom awaryjnym urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanym lub wykonywanym dla
zarządcy drogi przez okres min. 6 miesięcy, gdzie łączna liczba punktów świetlnych wynosi min. 2000 sztuk.
W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) warunek uzna się za spełniony gdy
Wykonawca wykazuje się, referencją na każdy obszar oddzielnie lub jedną referencją obejmującą w swym
zakresie ilość punktów świetlnych odpowiadający ilości składanych ofert częściowych.
Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.
23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg
posiadania doświadczenia dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować
zamówienie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek Nr 2 udziału w postępowaniu - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do
ilości składanych ofert częściowych.
Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia,
gwarantującymi właściwą jakość usług i robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.:
1/ zespół Pogotowia Oświetlenia Ulic:
Wymagana liczba zespołów: min.1
Wymagana liczba osób w jednym zespole: min. 2 w tym:
Min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne D
Min. 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne E
Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E
Minimalne kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia
postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania
tych samych czynności, tj.:
a) ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV
b) ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV
W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) Wykonawca wykazuje się, że posiada ww.
Zespół o konkretnym składzie osobowym tylko raz. Na każdy obszar wykonawca musi wskazać inne osoby;
2/ kierownik robót elektroenergetycznych:
Wymagana liczba osób: min. 1, przy czym dopuszcza się jednego kierownika robót dla wszystkich obszarów,
niezależnie od ilości składanych ofert częściowych;
Minimalne kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi winna posiadać uprawnienia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje
zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
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czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
samej specjalności,
Minimalne doświadczenie zawodowe:
12 miesięcy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót
elektroenergetycznych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych;
Warunek Nr 3 udziału w postępowaniu - potencjał techniczny wykonawcy:
Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do
ilości składanych ofert częściowych.
Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
gwarantującym właściwą jakość usług i robót budowlanych, w tym co najmniej:
1/ jednym samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej minimum 12 m
2/ jednym samochodem dostawczym o ładowności do 1 Mg
W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) Wykonawca wykazuje się, że posiada ww.
potencjał techniczny o konkretnym składzie tylko raz. Na każdy obszar wykonawca musi wskazać inny potencjał
techniczny.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, ww. warunek Nr 2 i 3
udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również 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 zostały wykonane
(sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wraz z oświadczeniem należy podać przyczyny braku
możliwości uzyskania ww. dokumentów); w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składani ofert;
Uwaga:
Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum):
Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w
którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte
W ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez
dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego
realizacji (.. .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
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także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);
3) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);
Ponadto !
I. Do oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 1 UPZP,
zastosowanie mają przepisy:
— rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2020 r., poz.
1282).
II. Do składanych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 11. SIWZ, zastosowanie mają przepisy:
— rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261),
— rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności
załącznika nr 2.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy, w szczególności zmiany umowy, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 1, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do 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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:00

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

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: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:05
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Miejsce:
Pokój Nr 18 (parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ. Zamawiający otworzy oferty poprzez
wykorzystanie Platformy: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. do pkt III.1.1) ogłoszenia: Wykaz dokumentów jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-22
oraz ust.5 pkt 1 i 8 UPZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21
UPZP,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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 postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170).
2. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium dla każdej części (obszaru) odrębnie, w
następujących wysokościach:
Dla obszaru I – 4.500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100) PLN,
Dla obszaru II – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN,
Dla obszaru III – 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN,
Dla obszaru IV – 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawarte są w pkt 14.SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa UPZP.
4. Dodatkowa informacja do pkt IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, zgodnie z art. 93 ust. 1a UPZP.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w
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Dziale VI UPZP. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020
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