
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl

Łask: Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic,

parkingów i placów - miasto Łask i dzielnica Kolumna

Numer ogłoszenia: 424932 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych

ulic, parkingów i placów - miasto Łask i dzielnica Kolumna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

jest utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów na terenie miasta Łask i

dzielnica Kolumna w 2012 r. w podziale na części: Część I - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych

ulic, parkingów i placów, które obejmuje: 1. Utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego

z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Rozpoczęcie prac związanych z letnim utrzymaniem następować będzie sukcesywnie po zakończeniu prac

zimowego utrzymania. Częstotliwość oczyszczania ulic, chodników i placów - w zależności od potrzeb, z

częstotliwością nie mniejszą niż podaną w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w

czystości ulice, place, chodniki oraz inne tereny utwardzone i nieutwardzone, usuwając z nich takie

zanieczyszczenia jak papier, torby foliowe, szkło, piasek, liście itp., a także w razie potrzeby usuwać dzikie

wysypiska. Ponadto w zakres oczyszczania wchodzi oczyszczanie terenu centrum Łasku (Plac 11 Listopada i Plac

Dąbrowskiego) przy okazji obchodzonych świąt, rocznic itp. 2. Opróżnianie koszy ulicznych. Do czynności

związanych z opróżnianiem koszy należy: konserwacja i ich dezynfekcja, naprawy bieżące uszkodzeń,

przemieszczanie i ich dostawianie wg potrzeb Zamawiającego, utrzymywanie w czystości koszy ulicznych oraz ich

otoczenia w promieniu 1,5 m. Opróżnianie koszy w ilości 42 szt. (ulice, park) odbywać się będzie średnio 3 razy w
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tygodniu (obowiązkowo w poniedziałek) zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Porządkowanie przystanków

autobusowych. Do czynności związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych (wykaz

załącznik nr 8 do SIWZ) należy opróżnianie koszy na śmieci w ilości 24 szt. 3 razy w miesiącu oraz zamiatanie

terenu 17 szt. przystanków ze śmieci i innych nieczystości 1 raz w miesiącu. 4. Wygrabianie liści z trawników. Do

czynności należy: wygrabienie liści z trawników i zieleńców (wg załącznika nr 9 do SIWZ) w okresie jesiennym, po

opadnięciu liści z drzew z ich odwiezieniem, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w zależności od potrzeb

czynność tę należy powtórzyć po zimie. 5. Oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z przerostów

trawy i chwastów oraz ich wywóz. Szczegółowy zakres prac oraz lokalizacja będą uzgadniane ze Zleceniodawcą

na bieżąco. 6. Utrzymywanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych. W ramach odnowienia słupów

ogłoszeniowych należy 2 razy w roku: oczyścić słupy z ogłoszeń i plakatów, oczyścić z pozostałości kleju,

pomalować cały słup farbą emulsyjną białą. Wykaz słupów ogłoszeniowych określa załącznik nr 10 do SIWZ.

Termin prac będzie uzgadniany na bieżąco. 7. Oflagowanie miasta w okresie świąt państwowych. Po

wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą na dzień przed świętem należy rozwiesić flagi państwowe w ilości

80 we wskazane miejsca, a w następnym dniu po święcie należy zdjąć wszystkie flagi. Flagi zakupuje

Wykonawca. 8. Usuwanie zwłok zwierzęcych z nawierzchni jezdni i placów. Usunięcie zwłok zwierzęcych lub ich

części i przekazanie do zakładu utylizacji. Wykonawca przedstawi potwierdzenie przekazania do zakładu utylizacji,

na podstawie którego zostanie wypłacona należna kwota. Część II - utrzymanie czystości i porządku na

targowiskach w Łasku i Kolumnie. Usługa obejmuje obsługę następujących targowisk: Łask pl. (Witaminka) przy

ul. M.C. Skłodowskiej (0,0600 h) - codziennie, Łask plac przy ul. Szerokiej (0,1700 h) - w każdy czwartek, Łask

pl. targowy przy ul. Berlinga (1,6641 h) - w każdy czwartek, Kolumna pl. (Witaminka) przy Pl. Szarych Szeregów

(0,0595 h) - codziennie. W zakres usługi wchodzi: 1. przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu

(zapewnienie sprawności technicznej i ich oczyszczenie); 2. zbieranie i odbiór odpadów z placów targowych oraz

przekazanie ich do zakładu utylizacji; 3. bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowisk, m.in.

oznakowanie stanowisk handlowych 3 razy do roku, koszenie terenu targowisk 2 razy do roku; 4. obsługa

szaletów mieszczących się na terenie targowiska przy ulicy Berlinga w Łasku w zakresie obsługi czystości i

wyposażenia w produkty higieniczne. Szalet podzielony jest na część damską i męską. W części damskiej znajdują

się dwie kabiny i jedna umywalka, w części męskiej - dwie kabiny i jedna umywalka; 5. w okresie zimowym -

zależnie od potrzeb - odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie preparatami przeciwpoślizgowymi, wywóz

nadmiaru masy śniegowej z targowisk; 6. umieszczanie na terenie targowisk w miejscu ogólnodostępnym

następujących aktualnych dokumentów: uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości dziennych

stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia inkaso; regulaminu targowisk. 7. Wszelkie

narzędzia i materiały potrzebne do sprzątania terenu targowisk w okresie zimowym jak i letnim, a także piasek i

sól potrzebną do zimowego utrzymania dróg i chodników zapewnia Wykonawca we własnym zakresie na swój

koszt. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania minimum raz w tygodniu niezapowiedzianych

kontroli wykonywanych przez Wykonawcę usług czystościowych na terenie targowisk miejskich. W przypadku

stwierdzenia uchybień co do jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, bądź nie wykonania zleconego

zakresu robót, Zamawiający spisze stosowny protokół, w którym ustali w procentach wielkość kary, która

zostanie potrącona z miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy - maksymalnie 10%
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wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dany, określony wyżej zakres czynności..

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 20% zamówienia podstawowego

dla części I przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.60.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.

Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości ważne na czas zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: dla części I: 1. samochodem

śmieciarką - 1 szt.; 2. ciągnikiem z przyczepą - 1 szt.; 3. zamiatarką uliczną - 1 szt. dla części II: 1.

ciągnikiem z przyczepą - 1 szt.; W przypadku składania oferty przez wykonawcę na część I i II

Zamawiający dopuszcza by Wykonawca dysponował 1 szt. ciągnika z przyczepą na dwie części łącznie.

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
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ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

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

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy,sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. pełnomocnictwo do

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

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.
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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

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a)w każdym przypadku, gdy

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: zmniejszenie wartości zamówienia); b)w przypadku urzędowej

zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy

uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; c)zmiany wysokości środków finansowych

przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; d)przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie

urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do

przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; e) obniżenie

wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca

poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.lask.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, parter, sala 100 - Biuro Obsługi Interesanta.

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
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