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

www.lask.pl

Łask: Bie żąca konserwacja i utrzymanie urz ądzeń oświetlenia ulicznego i

parkowego na terenie miasta i gminy Łask

Numer ogłoszenia: 240995 - 2012; data zamieszczenia : 14.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń

oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot niniejszego zamówienia

obejmuje wykonywanie usług w zakres konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask

i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Konserwacja obejmuje 3040 punktów oświetleniowych, w

zakresie: Wymiany uszkodzonych źródeł światła, Regulacji położenia źródła światła względem kloszy i

odbłyśników,Utrzymania urządzeń w należytym stanie estetycznym - czyste klosze i korpusy, pozamykane wnęki

słupowe, metalowe części urządzeń bez śladów korozji, zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem

osób postronnych szafy oświetleniowe, prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,

Wymiany niesprawnych bezpieczników, Wymiany (naprawy) uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

Konserwacji wysięgników, przewieszek, Przeglądu i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej, Regulacji

zegarów astronomicznych, Wymiany niesprawnych urządzeń sterowniczych (styczników, gniazd bezpiecznikowych

itp.), Naprawy lub wymiany uszkodzonych napowietrznych przewodów oświetleniowych na odcinku do 50mb,

Usuwania zwarć na liniach napowietrznych nn, Regulacji zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, Pomiarów

skuteczności ochrony od porażeń; Włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na żądanie Zamawiającego,

Wycinki lub przycinania gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, Prowadzenia wymaganej przepisami

dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, Oględzin (raz w roku) urządzeń oświetleniowych i
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sporządzenie protokołów o ich stanie; Całodobowej dyspozycyjności konserwatora; 2.19. Usuwania usterek i

awarii sieci bez zbędnej zwłoki, a w przypadku typowych napraw eksploatacyjnych (w szczególności robót

polegających na wymianie źródeł światła) nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia lub w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym, prowadząc przy tym stosowny rejestr. Termin usunięcia awarii całego ciągu tj. min

4 sąsiadujących ze sobą lamp oświetleniowych ustala się na 8 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku

zgłoszenia, że oświetlenie uliczne świeci się w ciągu dnia, awaria ta musi być usunięta w ciągu 3 godzin od chwili

zgłoszenia do Wykonawcy bez względu na liczbę świecących się lamp. Usunięcia awarii w przypadku zagrożenia

dla ludzi i mienia - niezwłocznie od zgłoszenia lub stwierdzenia awarii. Pozostałe prace konserwacyjne winny być

wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego

urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na

wniosek Zamawiającego. Zamawiający składać będzie zgłoszenie Wykonawcy telefonicznie z pisemnym

potwierdzeniem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub nr fax. Zamawiający upoważni pracownika do

składania zgłoszeń. Utylizacji użytych materiałów, powstałych w wyniku prowadzonej konserwacji. Przeglądzie

rocznym w IV kwartale każdego roku sieci i urządzeń oświetlenia oraz ocena ich stanu technicznego pod kątem

zgodności z zakresem prac objętych niniejszą umową, sporządzanie rocznego raportu oraz wniosków o potrzebie

modernizacji instalacji oświetleniowych. Kontroli mocy umownej i natężenia oświetlenia oraz wykonywaniu

pomiarów określonych w przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego m. in., rezystancji

uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej. Zakres zamówienia obejmuje również konserwację oraz montaż i

demontaż dekoracji świątecznych ulic miasta Łask w ilości - łańcuchy świetlne i choinki ok. 5 sztuk..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki, których

wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem

terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej

formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24...

2 z 6 2012-11-14 14:45



wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się

(zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy

złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału

prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 5. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego

wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi w

zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 45 000,00 zł brutto każda (lub

równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o niniejszym

zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych). Wykonawca zobowiązany jest

do przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. W przypadku usługi,

której wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy wartość już

spełnionych w ramach tej usługi świadczeń będzie nie mniejsza niż ww. kwota.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dysponuje pracownikami, którzy

posiadają świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89,

poz.828 z późn. zmian.) w zakresie: a) dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace

w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno - pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia

drogowego - minimum jeden pracownik; b)eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie

konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego

urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac

pod napięciem (PPN) - minimum jeden pracownik. 2. dysponuje minimum dwoma pracownikami z

uprawnieniami do obsługi podnośnika koszowego wydanymi przez Urząd Dozoru Tech. W przypadku

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 1. dysponuje minimum dwoma

podnośnikami montażowymi z koszem izolowanym do 1kV dopuszczonym do pracy pod napięciem,
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oznakowanym sygnałem świetlnym przy równoczesnym zasięgu w pionie min. 12 m; 2. dysponuje

minimum jednym samochodem ciężarowym lub ciężarowo-osobowym o ładowności 0,5 t; 3. dysponuje

profesjonalnym zestawem do lokalizacji tras linii kablowych oraz lokalizacji uszkodzeń zewnętrznej

powłoki kabli energetycznych metodą niskonapięciową nieniszczącą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,
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przedkłada:

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

potwierdzaj ący, 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie 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 przypadku urzędowej

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

uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; b) w przypadku zwiększenia ilości punktów świetlnych

powyżej 10 % dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego proporcjonalną zmianę

wartości umowy z tego tytułu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.lask.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.11.2012

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, sala 100 - Biuro Obsługi

Interesanta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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