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

www.lask.pl

Łask: Obsługa placów targowych w 2014 roku

Numer ogłoszenia: 273477 - 2013; data zamieszczenia : 16.12.2013

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:  Obsługa placów targowych w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest obsługa następujących placów targowych: 1) Łask plac targowy Witaminka w przy ul. M.C. Skłodowskiej

(codziennie); 2) Łask plac targowy przy ul. Szerokiej (w każdy czwartek); 3) Łask plac targowy przy ul. Berlinga

(w każdy czwartek); 4) Kolumna plac targowy Witaminka przy Pl. Szarych Szeregów (codziennie). Zakres

przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie

sprawności technicznej i ich oczyszczenie); 2) czyszczenie zadaszenia na placu targowym Witaminka przy ul. M.C.

Skłodowskiej o powierzchni 213 m2 raz w roku na zlecenie zamawiającego; 3) odśnieżanie zadaszenia na placu

targowym ,Witaminka przy ul. M.C. Skłodowskiej o powierzchni 213 m2 na zlecenie zamawiającego; 4) zbieranie i

odbiór odpadów z placów targowych oraz przekazanie ich firmy posiadającej zezwolenie na odbiór i

zagospodarowanie odpadów; 5) bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowisk, m.in. oznakowanie

stanowisk handlowych 3 razy do roku, koszenie terenu targowisk 4 razy do roku; 6) obsługa szaletów

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

wyposażenia w produkty higieniczne. Szalety winny być udostępnione sprzedawcom i kupującym nieodpłatnie.

Szalet podzielony jest na 2 części: damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i jedna

umywalka, w części męskiej - dwie kabiny i jedna umywalka; 7) w okresie zimowym - odśnieżanie, usuwanie

nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczania śliskości z placów i ciągów komunikacyjnych (posypywanie

preparatami przeciwpoślizgowymi) oraz wywóz nadmiaru masy śniegowej z targowisk. Wszelkie narzędzia i
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materiały potrzebne do sprzątania terenu targowisk oraz obsługi szaletów 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. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zapewnienia na własny koszt odbioru powstałych odpadów

przez specjalistyczną firmę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania minimum raz w tygodniu

niezapowiedzianych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę usług czystościowych na terenie targowisk

miejskich..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.61.00.00-6.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

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

że:
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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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.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, 98-100

Łask, ul. Warszawska 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.12.2013

godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, Biuro Obsługi Interesanta

parter, sala 100.

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

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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