
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi : Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w

parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22

ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w

%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź objęty działaniami Urzędu Miasta Łodzi

jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ustawy Prawo

zamówień publicznych. PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i

Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532, Łódź tel.: +48 (42) 638-48-88

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe

numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Ogłoszenie nr 776258-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
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Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi , krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. Piotrkowska

104 , 90-926 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, , e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl,

faks -.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Tak

adres

[numeracja zgodna z SIWZ] 12.1. 12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i

udostępnionego również na miniPortalu

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
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Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych

oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.48.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: [numeracja zgodna z SIWZ] 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie w należytym

stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022. Zakres zamówienia

obejmuje konserwację oświetlenia. 3.2. Zamówienie podzielone jest na 6 n/w części: 1. Część 1 - Widzew; 2. Część 2 - Górna; 3.

Część 3 - Bałuty (bez Parku Staromiejskiego); 4. Część 4 - Park Staromiejski; 5. Część 5 - Śródmieście; 6. Część 6 - Polesie. 3.3.
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną część lub części zamówienia. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ 3.5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: - dokonywanie

bieżących przeglądów instalacji i elementów oświetlenia, - wymiana zużytych, uszkodzonych, skradzionych bądź wadliwych

zabezpieczeń zwarciowych, różnicowoprądowych, ochronników przeciwprzepięciowych, bezpieczników, układów zapłonowych,

stateczników w oprawach, pokryw słupowych, opraw, kloszy w oprawach, innych elementów opraw, - wymiana zużytych,

uszkodzonych, skradzionych bądź wadliwych źródeł światła, - usuwanie awarii oświetlenia lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub

życia natychmiastowe odłączenie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie, zaakceptowanym przez

Zamawiającego, - okresowe ustawianie zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w zależności od długości dnia

i wskazań Zamawiającego. 3.6. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania

przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik

nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

31.12.2022
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: (Numeracja zgodna z SIWZ) 5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje: 1) dla części 1 - 1 usługę konserwacji/napraw

urządzeń elektrycznych na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN; 2) dla części 2 - 1 usługę konserwacji / napraw urządzeń

elektrycznych na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN; 3) dla części 3 - 1 usługę konserwacji / napraw urządzeń elektrycznych

na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN; 4) dla części 4 - 1 usługę konserwacji / napraw urządzeń elektrycznych na kwotę

minimum 5 000,00 brutto PLN; 5) dla części 5 - 1 usługę konserwacji / napraw urządzeń elektrycznych na kwotę minimum 8

000,00 brutto PLN; 6) dla części 6 - 1 usługę konserwacji / napraw urządzeń elektrycznych na kwotę minimum 8 000,00 brutto

PLN. UWAGI-1: a) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca winien wykazać wykonanie usługi

dla części o wyższej wartości. Przykład: Wykonawca składa ofertę na część 1 i na część 4. Wykonawca winien wykazać

wykonanie usługi na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN. b) W przypadku składania oferty na trzy lub cztery części

zamówienia, Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch usług o najwyższej wartości lub jednej usługi o

wartości ustalonej jako suma dwóch usług o najwyższej wartości. Przykład: Wykonawca składa ofertę na część 1, część 2 i

część 4. Wykonawca winien wykazać wykonanie dwóch usług na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN każda lub jednej usługi

o wartości minimum 16 000,00 brutto PLN. c) W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia, Wykonawca

winien wykazać wykonanie, trzech usług o najwyższej wartości lub jednej usługi o wartości ustalonej jako suma trzech usług o

najwyższej wartości. Przykład: Wykonawca składa ofertę na wszystkie części. Wykonawca winien wykazać wykonanie trzech

usług na kwotę minimum 8 000,00 brutto PLN każda lub jednej usługi o wartości minimum 24 000,00 brutto PLN. d)

Zamawiający wymaga, aby w przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca wykazał wartość już zrealizowanej części

usługi na potwierdzenie spełniania warunku. Przykład: Jeżeli wykonawca wykazuje kontrakt trwający od 01.01.2018 do

31.12.2020 r. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał na potwierdzenie spełniania warunku, wartość usługi już

zrealizowanej, tj. obejmującej okres od 01.01.2018 najpóźniej do terminu składania ofert. UWAGI-2: 1) W przypadku gdy

Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien

wyodrębnić i podać wartość usług, o których mowa powyżej. 2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach
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kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był

członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość

zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia

stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych

niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia

przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u

podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym: 1) W przypadku składania oferty na jedną lub dwie

części zamówienia, 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; 2) W przypadku składania oferty na trzy lub cztery części zamówienia, 2 pracownikami

posiadającymi uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) W

przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia, 3 pracownikami posiadającymi uprawnienia SEP do 1 kV w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwagi: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej,

stanowią certyfikaty wydawane przez komisję SEP (Stowarzyszenie Energetyków Polskich). 2) W przypadku Wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje równoważne w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia

zdobyte w innych państwach.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion

i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: (Numeracja zgodna z SIWZ) 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie. 5.3

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5.3.1 Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.2 Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 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. 5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie - Załącznik nr 4 do

SIWZ). 5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
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realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.4

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

jak określono w punkcie III.7) Ogłoszenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

jak określono w punkcie III.7) Ogłoszenia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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jak określono w punkcie III.7) Ogłoszenia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

(Numeracja zgodna z SIWZ): 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający wykluczy: 6.2.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. SIWZ. 6.2.2. Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt

7.2.1. SIWZ. 6.2.3. Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym

lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli

Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione

na podstawie pkt 6.3 SIWZ. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 7.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2 DO OFERTY

WYKONAWCA DOŁĄCZA, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu: 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w

pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt

7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki

cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art.

25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o

którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również

wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. 7.2.3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy

składającego ofertę – jeśli dotyczy (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ). W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1df67...

8 z 22 2020-12-31, 12:12



szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego 7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest

zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl

/urzad-miasta/przetargi), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z

Wykonawców. 7.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest

zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający

dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. C-387/14. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących

dokumentów: 7.4.1.1. Wykazu usług (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są: • referencje; • bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane; • a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Uwaga W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.4.2.1 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ). 7.5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.7. Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 7.8. W
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przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych

baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w

zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język

polski. 7.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8.1.1 W postępowaniu o udzielenie

zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu

https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) https://epuap.gov.pl

/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl. 8.2.1 Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania

ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Sposób złożenia

oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z

postępowaniem. Wykonawca, aby wziąć́ udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do

postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć́ ofertę̨ użytkownik wybiera formularz do

złożenia, zmiany, wycofania oferty. 19.1. Zamawiający nie przewiduje: 19.1.1. zawarcia umowy ramowej, 19.1.2. składania

ofert wariantowych, 19.1.3. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, 19.1.4. rozliczania w walutach

obcych, 19.1.5. aukcji elektronicznej, 19.1.6. dynamicznego systemu zakupów, 19.1.7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

19.1.8. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19.2.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich

udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli

licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo

ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

18.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym

postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 19. INFORMACJE

KOŃCOWE 19.1. Zamawiający nie przewiduje: 19.1.1. zawarcia umowy ramowej, 19.1.2. składania ofert wariantowych, 19.1.3.

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, 19.1.4. rozliczania w walutach obcych, 19.1.5. aukcji

elektronicznej, 19.1.6. dynamicznego systemu zakupów, 19.1.7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 19.1.8. wprowadzenia

zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19.2. Zamawiający nie

prowadził dialogu technicznego. 19.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i

zasad określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: a) W przypadku zapewnienia

środków finansowych w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zlecenia

dodatkowych prac na warunkach określonych w dalszej części umowy. b) Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa
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opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym ustali zakres

rzeczowy zlecenia oraz termin jego wykonania. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia najpóźniej do dnia

20 grudnia 2021 roku. c) Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może

stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej

realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od

potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego. e) Wszystkie postanowienia niniejszej umowy mają

zastosowanie również do zamówienia w ramach prawa opcji. Czynności w prawie opcji będą identyczne jak w zamówieniu

podstawowym. Zakres prawa opcji obejmuje konserwację/naprawę oświetlenia dodatkowego, odpowiednio w n/w częściach:

Część 1 Widzew – 50 słupów oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego

oświetlenia, planowana konserwacja oświetlenia od 2022 r.); Część 2 Górna – 90 słupów oświetleniowych (zakłada się, iż

uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana konserwacja oświetlenia od 2021 r.);

Część 3 Bałuty (bez Parku Staromiejskiego) - 250 słupów oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po

wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana konserwacja oświetlenia od 2022 r.); Część 4 Park Staromiejski - 72 słupy

oświetleniowe (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2022 r.); Część 5 Śródmieście - 100 słupów oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji

nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana konserwacja oświetlenia od 2022 r.); Część 6 Polesie - 220 słupów

oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2021 r. – 50 słupów oświetleniowych, od 2022 r. - 170 słupów oświetleniowych. 20. WYKAZ

ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 1 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy 3 Załącznik Nr 2a Formularz cenowy 4 Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia dotyczącego

spełniania warunków udziału w postępowaniu 5 Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z

postępowania 6 Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 7 Załącznik Nr 6

Wzór wykazu usług 8 Załącznik Nr 7 Wzór wykazu osób 9 Załącznik Nr 8 Wzór zobowiązania 10 Załącznik Nr 9 Wzór umowy 11

Załącznik Nr 10 Identyfikator postępowania

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Część 1 Widzew - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i

na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Park Źródliska I przy Al. Piłsudskiego: • 123 słupy oświetleniowe w tym: - 104 słupy stylizowane

(117 opraw) LED 60W; - 12 opraw najazdowych na mostku 30xLED; - 7 reflektorów na placu zabaw LED 3W; • jedna szafka

pomiarowo - rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi usytuowana na zachodniej ścianie budynku w Parku Źródliska I, tzw.

„Domku Ogrodnika”. 2. Park Źródliska II przy Placu Zwycięstwa: • 21 słupów oświetleniowych wraz z 21 oprawami

oświetleniowymi; • jedna szafka pomiarowo - rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi usytuowana w budynku Muzeum

Kinematografii. 3. Widzewska Górka I ul. Bartoka / Milionowa: • 45 słupów oświetleniowych wraz z 45 oprawami oświetleniowymi;

• jedna szafka pomiarowo - rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi na tylnej ścianie szaletu przy ul. Milionowej. 4. Park

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1df67...

15 z 22 2020-12-31, 12:12



Widzewska Górka II ul. Czernika 1/3: • 30 słupów oświetleniowych wraz z 30 oprawami oświetleniowymi; • jedna szafka pomiarowo

- rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi usytuowana na północnej ścianie budynku szkolnego przy ul. Czernika 1/3. 5. Zieleniec

przy ul. Junackiej: • 11 słupów oświetleniowych wysokości 6 m, stalowe ocynkowane, pomalowane kolor RAL 7016, oprawy LED

28W o klasie szczelności min IP66, obudowa odlew aluminium; • skrzynka pomiarowo – rozdzielcza na rogu ulic Prezydenta i

Junackiej. Oświetlenie 7 słupów na gwarancji do 30.11.2023 r. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed

podpisaniem umowy. 6. Park Jana Gibusa: • 14 słupów oświetleniowych wraz z 14 oprawami oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-

rozdzielcza przy wejściu do parku od strony ul. Brójeckiej. 7. Skwer stawy w Wiskitnie: • 10 słupów oświetleniowych wraz z 10

oprawami oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-rozdzielcza przy wejściu na skwer od strony ul. Nad Stawem. 8. Park Źródła

Olechówki • 5 kompletów latarni solarnych, z czego 4 przy placu zabaw i 1 przy siłowni, w tym: - 5 słupów oświetleniowych, - 10

paneli fotowoltaicznych (po dwa na każdym słupie), - 10 akumulatorów żelowych 12V (po dwa na każdym słupie), - 5 opraw

oświetleniowych LED na wysięgniku. - Oświetlenie wybudowane w 2016 r. Gwarancja 60 m-cy. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia

zostanie podany przed podpisaniem umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:19.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i

zasad określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 1 Widzew – 50 słupów

oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2022 r.);

Część

nr:
2 Nazwa:

Część 2 Górna - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na

zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Plac Niepodległości: • 20 słupów oświetleniowych wraz z 20 oprawami oświetleniowymi; • 10
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ledowych lamp posadzkowych; • 7 iluminatorów (zamontowane na słupach oświetleniowych); • szafka pomiarowo-rozdzielcza w

ogrodzeniu kościoła p.w. św. Faustyny przy Placu Niepodległości 1 (od strony ul. Sieradzkiej). 2. Zieleniec przy ul. Karpackiej/ ul.

Chocimskiej (Cyklodrom): • 12 słupów oświetleniowych wraz z 12 oprawami oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-rozdzielcza vis a

vis nieruchomości przy ul. Chocimskiej 15/17. 3. Park Sielanka (ul. Pabianicka / ul. Cieszkowskiego): • 70 czarnych, aluminiowych,

anodowanych słupów oświetleniowych o wys. 6 m (z wysięgnikiem) wraz z oprawami LED o mocy 28W; • szafka pomiarowo-

rozdzielcza, wolnostojąca przy ul. Pabianickiej (na wysokości przejścia dla pieszych). UWAGA: oświetlenie objęte gwarancją do 22

października 2024 r. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i zasad

określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 2 Górna – 90 słupów

oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2021 r.);

Część

nr:
3 Nazwa:

Część 3 Bałuty (bez Parku Staromiejskiego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń

elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Zieleniec przy ul. Łososiowej: a) Wschodnia część zieleńca (urządzona w 2014 r.): • 13 słupów

oświetleniowych (słupy stalowe ocynkowane o wys. 4 m) wraz z 13 oprawami parkowymi typu ELGO ZSD ze źródłami światła

sodowymi o mocy 100W; b) Zachodnia część zieleńca (urządzona w 2017 r.): • 18 słupów o wys. 5 m i 18 opraw parkowych (o mocy

5x25W i 13x17W); • 5 naświetlaczy (o mocy 56W każdy) na 2 słupach o wys. 7 m; • 7 opraw wbudowanych w chodnik (o mocy 7,6

W każda). Oprawy parkowe o zoptymalizowanej mocy ze źródłem światła typu LED o barwie ciepłej białej, producent

SITECO/OSRAM: CITY-LIGHT PLUS PL1.2s IP54, 25W;CITY-LIGHT PLUS PL1.0a IP54, 17W; AquaLED2L PL43 IP66 7,6W
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oraz na wysięgnikach typu WN naświetlacze Floodlight 20mini LED PL43 IP66. Uwaga: Oświetlenie zachodniej części zieleńca jest

objęte 5-letnią gwarancją, do lipca 2022 r. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy. dla obu

części zieleńca: • skrzynka elektryczna z urządzeniem pomiarowym (licznik trójfazowy nr fabr. 93391050), zlokalizowana przy ul.

Pstrągowej (naprzeciwko trafostacji) na terenie zieleni należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód; • 1 szafka

rozdzielcza R-ZZM o mocy 5kW dla potrzeb organizowanych imprez przy południowo-wschodnim narożniku zieleńca. 2. Park

Helenów: • 59 słupów oświetleniowych wraz z 58 oprawami oświetleniowymi; • 1 szafka pomiarowo-rozdzielcza wraz z

urządzeniami sterującymi przy ul. Północnej 36. 3. Park Ocalałych: • 54 słupy oświetleniowe wraz z 54 oprawami oświetleniowymi; •

1 szafka pomiarowo-rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi przy ul. Oblęgorskiej; • 2 lampy posadzkowe przy obelisku

upamiętniającym organizację konspiracyjną „Żegota”. 5. Park Żeromskiego: • 47 słupów oświetleniowych aluminiowych wraz z 47

oprawami oświetleniowymi LED (5 lat gwarancji - do października 2021 r.). Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany

przed podpisaniem umowy. 6. Park nad Sokołówką: • 11 słupów oświetleniowych z oprawami 7. Park im. Szarych Szeregów • 25

kompletów latarni solarnych, w tym: - (25 słupów oświetleniowych, - 50 paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych (po 2 na

każdym słupie), - 50 akumulatorów żelowych 12V (po 2 przy każdym słupie), - 25 opraw oświetleniowych LED Oświetlenie

wybudowane w 2016 r. Gwarancja do dnia 06.10.2021 r. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem

umowy. 8. Zieleniec Drewnowska/Lutomierska • 28 kompletów latarni solarnych, z czego 23 szt. zamontowano w 2017 r. i 5 szt. w

2019 r., w tym: - 28 baterii akumulatorów w pojemnikach 12 V, - 28 słupów oświetleniowych, - 28 paneli fotowoltaicznych

monokrystalicznych, - 28 opraw oświetleniowych LED Oświetlenie wybudowane w 2017 r. (23 latarnie) i 2019 r. (5 szt.). Gwarancja

do 12 lipca 2024 r. Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy. Oświetlenie firmy BrasiT,

solarna lampa parkowaSLO-16W/200W/4m.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i zasad

określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 3 Bałuty (bez Parku

Staromiejskiego) - 250 słupów oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego

oświetlenia, planowana konserwacja oświetlenia od 2022 r.);

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1df67...

18 z 22 2020-12-31, 12:12



Część

nr:
4 Nazwa:

Część 4 Park Staromiejski - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w

parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:4. Park Staromiejski: a) Wschodnia część parku: • 47 słupów oświetleniowych wraz z 47 oprawami

oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi przy placu zabaw; b) Zachodnia część parku: • 23

słupy oświetleniowe wraz z 23 oprawami oświetleniowymi; • 2 projektory na słupie oświetleniowym w rejonie pomnika Aleksandra

Kamińskiego; • szafka pomiarowo-rozdzielcza wraz z urządzeniami sterującymi przy ul. Podrzecznej 14.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i zasad

określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 4 Park Staromiejski - 72 słupy

oświetleniowe (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana konserwacja

oświetlenia od 2022 r.);

Część

nr:
5 Nazwa:

Część 5 Śródmieście - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w

parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Park im. J. Matejki: • 26 słupów oświetleniowych wraz z 26 oprawami oświetleniowymi; • szafka

pomiarowo-rozdzielcza na terenie parku od strony ulicy J. Matejki 27/29 przy bramie. 2. Pasaż Józewskiego: • 15 słupów

oświetleniowych wraz z 15 oprawami oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-rozdzielcza na terenie pasażu od strony ul.
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Piotrkowskiej. 3. Pasaż Abramowskiego: • 10 słupów oświetleniowych stalowych - 10 opraw ze źródłami LED o mocy 31 W; • 5

opraw ze źródłami LED o mocy 39 W; • 80 sztuk opraw doziemnych URAN LED 20 17W - (nowe oświetlenie). Oświetlenie na

gwarancji do 2023 r. 4. Park im. H. Sienkiewicza • 111 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi w kolorze RAL

7016, parkowe, stylizowane, o charakterze historycznym, pojedyncze, • 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami

oświetleniowymi w kolorze RAL 7016, parkowe, stylizowane, o charakterze historycznym, podwójne, • 12 opraw oświetleniowych

doziemnych do podświetlania głównych wejść bramowych do parku – oprawy zamontowana w gruncie. Stylistyka nowoczesna i

minimalistyczna, okrągłe punkty świetlne zamontowane w podłożu ze światłem skierowanym ku górze. Wymagane IP minimum 68,

IK minimum 10, II klasa ochronności elektrycznej. • 4 oprawy oświetleniowych osadzonych na kolumnie bramy –w kolorze RAL

7016 parkowe, stylizowane, o charakterze historycznym. Moc oprawy 33-39 W, symetryczna, barwa światła biała ciepła. Szczelność

komory osprzętu elektrycznego minimum IP55. Odporność na uderzenia minimum IK 08. Pojedynczy szklany geometryczny klosz z

dekoracyjną pokrywą. 5. Park im. S. Moniuszki • 50 lamp oświetleniowych 4,5 m / BEMA LED ROSA, • 41 lamp oświetleniowych

typu słupek 1,2 m / SLICE LED ROSA , • 7 lamp oświetleniowych 6,0 m / OLIVIO/ROSA, • 1 oprawa najazdowa TERRA MIDI

LED RGBW, • 2 oprawa najazdowa regulowana LUG REGULATE 30, • 2 rozdzielnie zewnętrzne podziemne BUSCH, • 1 szafa

sterowania 3 połowa INCOBEX, • 1 skrzynka WIFI (bez wyposażenia). Oświetlenie na gwarancji do 2025 r. Kontakt do Wykonawcy

oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i zasad

określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 5 Śródmieście - 100 słupów

oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2022 r.);

Część

nr:
6 Nazwa:

Część 6 Polesie - Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i

na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1df67...

20 z 22 2020-12-31, 12:12



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Park imienia księcia Józefa Poniatowskiego: a) część zachodnia nie podlegająca rewaloryzacji – do

pełnej konserwacji: • 54 słupy oświetleniowe (59 szt. opraw oświetleniowych), w tym: - 1 słup oświetleniowy trójramienny (typ

„uliczny” OURe 125 W z lampą rtęciową HQL 125 W); - 3 słupy oświetleniowe dwuramienne (oprawa „LIBRA03” z lampą metalo-

halogenową HQi-E 70 W); - 50 słupów oświetleniowych pojedynczych, (oprawa „LIBRA03” z lampą metalo-halogenową HQI- E 70

W); • - 12 rozdzielni podziałowych; • 1 rozdzielnia główna z pomiarem. b) część wschodnia podlegająca rewaloryzacji w 2018 r. –

oświetlenie na gwarancji do 2023 r. • 33 słupy wysokości 5 m stylizowane z dwoma oprawami oświetleniowymi na jednym słupie, 66

opraw oświetleniowych parkowych LED; • 77 słupów wysokości 5 m stylizowanych z jedną oprawą oświetleniową na jednym słupie,

77 opraw oświetleniowych parkowych LED; c) tor rowerowy: • 4 słupy stalowe, stożkowe wys. 8 m, wyposażone w 5 opraw LED

zamontowanych na wys. 7 m, słupy te służą również jako konstrukcja nośna dla kamer monitoringu. Kontakt do Wykonawcy

oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy. 2. Park imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego: a) część południowa parku

(pomiędzy ulicami Krzemieniecką–Konstantynowską–Al. Unii): • 132 słupy z oprawami z sodowymi źródłami światła; b) przy

Aquaparku: • 16 lamp na słupach wys. 1,3 m typu EXTRO, tj. lamp fluorescencyjnych z możliwością oświetlenia awaryjnego przy

Aquaparku; c) w Alei Orlicz-Dreszera: • 82 słupy z oprawami z LEDowymi źródłami światła, d) przy ciągu pieszo-rowerowym

pomiędzy Rondem Orlicz-Dreszera a ul. Krakowską: • 11 słupów z oprawami z LEDowymi źródłami światła (oświetlenie powstało w

2016 r. i jest objęte gwarancją do 07.10.2021 r.); Kontakt do Wykonawcy oświetlenia w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy

ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy Rondem Orlicz-Dreszera a ul. Krakowską zostanie podany przed podpisaniem umowy. e) wokół

Ronda Orlicz-Dreszera: • 8 słupów z oprawami z LEDowymi źródłami światła (oświetlenie powstało w 2019 r. i jest objęte gwarancją

do 2024 r.); Kontakt do Wykonawcy oświetlenia w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wokół Ronda Orlicz-Dreszera zostanie

podany przed podpisaniem umowy. f) na terenie Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i Animacji (w miejscu dawnego

Lunaparku) – źródła światła typu LED: • 25 lamp na stylizowanych słupach przy strefach: dynamicznej i wspinaczkowej oraz torach

rowerowych, w tym: - 13 szt. z pojedynczymi oprawami; - 12 szt. z podwójnymi oprawami; • 7 opraw gruntowych. (powyższe

elementy oświetlenia powstały w latach 2016-17 i są objęte gwarancją do 2022 r.) • 9 lamp na stylizowanych słupach przy boisku do

boule, strefach: malucha i trampolin, w tym: - 6 szt. z pojedynczymi oprawami; - 3 szt. z podwójnymi oprawami. (powyższe elementy

oświetlenia powstały w 2019 r. i są objęte gwarancją do 2025 r.) Kontakt do Wykonawcy oświetlenia w Parku im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego na terenie Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji (dawnego Lunaparku) zostanie podany przed

podpisaniem umowy. . Na terenie całego Parku im. Marsz. Józefa Piłsudskiego zlokalizowanych jest: • 4 rozdzielnie główne; • 3

rozdzielnie pomiarowe; • 3 rozdzielnie sterowania oświetleniem. 3. Park Osiedlowy Nad Nerem: • 6 słupów oświetleniowych

dwuramiennych, z 12 oprawami oświetleniowymi; • szafka pomiarowo-rozdzielcza na terenie boiska wielofunkcyjnego w narożniku.

4. Zieleniec przy ul. Wileńskiej 57: • 17 słupów oświetleniowych z 17 oprawami oświetleniowymi sodowymi; • rozdzielnia

sterowania oświetleniem. 5. Park na Smulsku – 20 kompletów latarni solarnych • 13 kompletów latarni solarnych składających się z

akumulatora żelowego w skrzyni, kontrolera, słupa oświetleniowego, oprawy oświetleniowej LED oraz panelu solarnego. Oświetlenie

wybudowane w 2019 r. przez Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem umowy, • 7 kompletów latarni

solarnych składających się z akumulatora żelowego w skrzyni, kontrolera, słupa oświetleniowego, oprawy oświetleniowej LED oraz

panelu solarnego .Oświetlenie wybudowane w 2017 r. przez Kontakt do Wykonawcy oświetlenia zostanie podany przed podpisaniem

umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.12.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Czas usunięcia awarii oświetlenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, wg warunków i zasad

określonych w § 1 ust. 12 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy i wymienionych poniżej: Część 6 Polesie - 220 słupów

oświetleniowych (zakłada się, iż uruchomienie prawa opcji nastąpi po wybudowaniu dodatkowego oświetlenia, planowana

konserwacja oświetlenia od 2021 r. – 50 słupów oświetleniowych, od 2022 r. - 170 słupów oświetleniowych.
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