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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 

349 18 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie, konserwacja, 

naprawy i modernizacja sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Świętochłowice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji, naprawy i 

modernizacji sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Świętochłowice. 

Przedmiotem zamówienia obejmuje dwa zadania: 1.Bieżące utrzymanie i konserwację drogowych 

sygnalizacji świetlnych. 2.Usuwanie awarii oraz modernizacja sygnalizacji świetlnych. Wymienione 

wyżej zadania dotyczą wszystkich sygnalizacji świetlnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do 

specyfikacji . Zadanie 1: Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych 

obejmuje: a) kontrolę wszystkich sygnalizacji poprzez codzienny ich objazd (na żądanie 

http://www.bip.swietochlowice.pl/


Zamawiającego kontrola winna być dokonywana w jego obecności), b) bieżącą kontrolę wszystkich 

typów żarówek oraz natychmiastową (maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 

zgłoszenia może dokonać Zamawiający, policja, straż pożarna, straż miejska oraz inne osoby 

uczestniczące w ruchu) wymianę wypalonych (dopuszcza się jedynie wkłady led lub żarówki typu 

drogowego o wysokiej odporności na częste zapalanie i gaszenie oraz wstrząsy), w zależności od 

rodzaju zastosowanego typu źródła światła w sygnalizatorze, c) naprawy aparatu sterowniczego: 

naprawa układu zasilania (zasilacza), naprawa interfejsów, CPU, wymiana triaków i układów 

sterowania tyrystorami, naprawa matryc kolizji, naprawa układów DIDO, wymiana uszkodzonych 

kart GRP, wymiana uszkodzonych detektorów TIC, d) bieżącą wymianę zniszczonych lub zużytych 

elementów latarń: komór, soczewek, daszków, uszczelek, drzwiczek, ekranów antyolśnieniowych, 

uszczelek soczewek wynikającą z codziennego porannego objazdu i zgłoszeń zamawiającego 

(maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia), e) codzienne (do godz. 1100) składanie 

raportu ( załącznik nr 2 do umowy) z kontroli sygnalizacji w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 

(raporty z sobót oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy należy złożyć w pierwszym dniu 

roboczym przypadającym po dniu wolnym), z wyszczególnieniem: ilości wypalonych żarówek, 

niedziałających przycisków wzbudzających oraz innych zauważonych nieprawidłowości. Raport 

winien zawierać także sprawozdanie z wykonanych prac na poszczególnych obiektach, f) 

dostosowanie czasów przełączeń pracy programów z czasów na letni lub zimowy w dniu ich 

zmiany, g) czyszczenie soczewek sygnalizatorów drogowych, masztów, wysięgników i szaf 

sterowniczych (np. z brudu, ulotek, ogłoszeń, graffiti - w ramach porannych objazdów), h) mycie 

latarń, ekranów kontrastowych (wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał), i) czyszczenie aparatu 

sterowniczego (1 raz w miesiącu), j) prowadzenie dzienników sygnalizacji (dla każdej sygnalizacji 

oddzielnie), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. , Nr 

220 poz. 2181 z późń. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach), k) wprowadzanie zmian (do 10) programów sygnalizacji wg wskazań 

zamawiającego (w tym wykonanie projektu programu, oprogramowanie i uruchomienie istniejącego 

w terenie sterownika dla wszystkich modeli występujących na terenie miasta) - właścicielem 

sygnalizacji wraz z oprogramowaniem objętych przedmiotem zamówienia jest Gmina 

Świętochłowice. Dokumentacje (łącznie z książkami kodów) aktualnie eksploatowanych programów 

pracy sygnalizacji są dostępne w siedzibie zamawiającego i będą udostępniane wybranemu w 

drodze postępowania przetargowego wykonawcy, zmiana programów pracy aparatów 

sterowniczych realizowana będzie w terminie do 6 tygodni od daty otrzymania zlecenia, l) 

wprowadzanie zmian czasu pracy sygnalizacji wg potrzeb zamawiającego, ł) wykonanie 

dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku uszkodzenia sygnalizacji w wyniku zdarzeń 



losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja), przed przystąpieniem do usunięcia uszkodzeń oraz 

przekazanie jej do Zamawiającego maksymalnie do 24 godz. od momentu zgłoszenia. W przypadku 

gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy lub termin przekazania dokumentacji 

upływałby w dniu wolnym od pracy dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym 

przypadającym po dniu wolnym do godz. 12.00; m) dokonanie przeglądów stanu technicznego 

sygnalizacji w 2012 roku w miesiącu listopadzie, w 2013 i w 2014 roku w miesiącu kwietniu i 

listopadzie obejmujące: badanie indukcyjności i dostrajaniu pętli, badanie uziemienia roboczego lub 

ochronnego, pomiar instalacji kablowej zasilającej i sterującej oraz przedstawienie Zamawiającemu 

raportu z przeglądu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia przeglądu, Ponadto 

Wykonawca winien zapewnić przestrzeń magazynową w celu przechowywania w niej 

zdemontowanych elementów sygnalizacji świetlnej z odzysku. Ocena stanu technicznego 

zdemontowanych elementów będzie przeprowadzana na żądanie Zamawiającego. Elementy 

nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przechowywać do czasu 

ich ponownego montażu. Inne elementy nie nadające się do wykorzystania Wykonawca 

zobowiązany jest utylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi 

posiadać odpowiednie znaki drogowe niezbędne do oznakowania i zabezpieczenia rejonu 

prowadzonych prac związanych z utrzymaniem i konserwacją drogowych sygnalizacji świetlnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania całodobowej, ciągłej łączności telefonicznej 

(przewodowa i bezprzewodowa). Malowanie elementów sygnalizacji wskazanych przez 

Zamawiającego będzie wykonywane na zlecenie, które będzie polegać na nałożeniu warstwy farby 

antykorozyjnej w kolorze szarym po uprzednim wyczyszczeniu z wszelkich zabrudzeń, w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego (do malowania należy 

zastosować farby antykorozyjne nie wymagające stosowania podkładów antykorozyjnych). Zadanie 

2: Usuwanie awarii oraz modernizacja sygnalizacji świetlnych obejmuje: a) usunięcie w trybie 

natychmiastowym każdej awarii drogowej sygnalizacji świetlnej niezależnie od przyczyny jej 

powstania (tj. zdarzeń losowych, wypadku, kolizji lub dewastacji). Przystąpienie do prac związanych 

z usunięciem awarii powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu powzięcia 

informacji na ten temat. Zgłoszenia może dokonać Zamawiający, policja, straż pożarna, straż 

miejska oraz inne osoby uczestniczące w ruchu. W przypadku, gdy termin usunięcia awarii będzie 

dłuższy niż 2 godziny Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

zawierającego: opis przyczyny awarii, okoliczności uzasadniające niewykonanie prac w terminie 

oraz wskazaniem terminu (daty i godziny) zakończenia prac. Wszystkie awarie i zakłócenia 

ciągłości pracy sygnalizacji świetlnych wymagają każdorazowo odnotowania w książce sygnalizacji. 

W sytuacjach zniszczenia mienia komunalnego (wymiany elementów sygnalizacji), wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do naprawy obiektu po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, b) 



wykonanie na zlecenie Zamawiającego prac związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnych na 

terenie miasta Świętochłowice. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad i warunków 

umieszczania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w załączniku nr 1 - 

4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, a na każde żądanie zamawiającego, osoby nadzorującej, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane prace na 

okres 24 miesięcy natomiast na zabudowane materiały - gwarancji producenta. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.22.00-2, 45.23.32.94-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 

ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w 



przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej jedną 

usługę polegającą na utrzymaniu drogowej sygnalizacji świetlnej o wartości zamówienia 

nie mniejszej niż 200.000 zł brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 

podnośnik koszowy, b) 1 urządzenie do wykrywania urządzeń podziemnych c) 1 

urządzenie do badania i dostrajania pętli indukcyjnych d) żuraw o udźwigu minimum 4 

tony e) 2 samochodami przystosowanymi do przewozu osób, narzędzi i części 

zamiennych 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: a) co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji E do 1kV wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.), b) co najmniej 1 osobą posiadającą 

ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1kV wydane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.). 

c) co najmniej 2 osoby uczestniczące przy realizacji zadania posiadają wiedzę w zakresie 

pełnej obsługi sterowników typu KLT 5000, ASR, SSU, MSR wraz z możliwością 

wdrażania zaktualizowanych programów pracy tychże sterowników. d) kierownikiem 

budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie 

z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającym 

minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych, 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

-wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 2 do specyfikacji, -wypełniony formularz 

cenowy według załącznika nr 3 do specyfikacji, -pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej), -pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w 

przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca 

- w przypadku osób fizycznych. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie 

wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział 

Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

06.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, Wydział 

Zamówień Publicznych pok.115-116 ( parter).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 

 

 


