Ogłoszenie
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w 2020 roku".
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na konserwacji 238 szt. sygnalizatorów
świetlnych, posiadających 808 punktów świetlnych na n/w skrzyżowaniach w Ostrowcu
Świętokrzyskim:
skrzyżowanie Al. Jana Pawła z ul. Siennieńską - 16 sygnalizatorów, 59 punktów
świetlnych,
skrzyżowanie Al. Jana Pawła z ul. lłzecką —21 sygnalizatorów, 93 punkty świetlne,
skrzyżowanie ul. L. Waryńslciego z ul. H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego — 22
sygnalizatory, 88 punktów świetlnych,
skrzyżowanie ul. A. Mickiewicza z ul. H. Sienkiewicza — 22 sygnalizatory, 106
punktów świetlnych,
skrzyżowanie ul. Iłżeckiej z ul. Polną i A. Mickiewicza — 24 sygnalizatory i 90 punktów
świetlnych,
skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Chrzanowskiego - 16 sygnalizatorów, 65 punktów
świetlnych,
skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ul. 11-go Listopada i L. Chrzanowskiego — 15
sygnalizatorów, 55 punktów świetlnych,
skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Siennieńską — 26 sygnalizatorów, 64 punkty świetlne.
skrzyżowanie ul. lłżeckiej z ul. Rzeczki i J. I. Kraszewskiego — 40 sygnalizatorów, 96
punktów świetlnych,
skrzyżowanie ul. Siennieńskiej z ul. Rzeczki —36 sygnalizatorów, 92 punkty świetlne.
Zakres umowy nie obejmuje wykonania robót odtworzeniowych elementów sygnalizacji
świetlnej spowodowanych aktami wandalizmu i działaniem sity wyższej.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić na wszystkich skrzyżowaniach w obrębie przejść dla
pieszych informację z numerem dyżurnego telefonu konserwatora sygnalizacji, celem
umożliwienia zgłoszeń dotyczących wadliwego działania sygnalizacji świetlnej.
Szczegółowy zakres usługi zawiera umowa (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wraz ze
specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
Oferty mogą składać podmioty:
I. posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia
Wymagany okres obowiązywania umowy od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
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I. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót polegających na
konserwacji, utrzymaniu urządzeń regulacji ruchu, sygnalizacji świetlnej o wartości
minimum 25.000,00z1 brutto.
2. Dysponuje osobami do realizacji zamówienia:
osoby posiadające niezbędne przygotowanie oraz uprawnienia do montażu
i konserwacji sygnalizacji świetlnej oraz prac związanych z układaniem kabli
elektrycznych, min I osobę posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Oferent w ofercie okreś li koszt wykonania zadania w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT,
cenę brutto oraz poda cenę oferty comiesięcznych okresów rozliczeniowych.
Rozpatrywane będą tylko oferty, których cena netto nie przekracza równowartości 30.000
euro i będzie podlegać negocjacjom cenowym w dół. Oferty powyżej 30.000,00 EURO oraz
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Negocjacje z oferentami mają na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
Do oferty należy załączyć:
wykaz osób które oferent skieruje do wykonania robót, posiadające niezbędne
przygotowanie oraz uprawnienia do montażu i konserwacji sygnalizacji świetlnej oraz
prac związanych z układaniem kabli elektrycznych,
oświadczenie, że oferent posiada potencjał techniczny i finansowy do wykonania
przedmiotu zamówienia,
wykaz robót polegających na konserwacji, utrzymaniu urządzeń regulacji ruchu,
sygnalizacji świetlnej.
Ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej
w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2020 roku"
należy złożyć w Biurze Obsł ugi Interesanta stanowisko nr 11 do dnia 12.12.2019r. do
godziny 9:30.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem kuriera/poczty prosimy ofertę kierować na
adres: Biuro Obsł ugi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala A,
stanowisko 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5. Liczy się data
i godzina wpływu do Biura Obsługi Interesanta.
Negocjacje z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty przeprowadzone
będą w dniu 12.12.2019r. o godzinie 10:00 w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
tut. Urzędu pokój nr 219.
Na zamontowane przez Wykonawcę elementy sygnalizacji świetlnej Wykonawca robót
udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej pokój
nr 225. tel. (041) 2 672 185 — osoba do kontaktu Pan Michał Gajewski i Pan Paweł Wnuk.
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Kryteria wyboru oferty dla przedmiotu zamówienia:
Kryteria

Znaczenie

Cena (C)

100%

Maksymalna E

100%

(C min / C oferty) x 100

Cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi
100. Wagę kryterium obliczać należy ze wzoru:
C = (C min / C oferty) x 100 „ gdzie :
punktowa
badanej
oferty w kryterium cena.
C — wartość
C min — najmniejsza cena ze złożonych ofert,
C oferty — cena badanej oferty.
Oferta z maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie
podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana zostanie przez Zamawiającego za
najkorzystniejszą.

W załączeniu:
- formularz ofertowy.
- wykaz osób które oferent skieruje do wykonania robót.
- wzór umowy wraz z warunkami technicznymi.
- wykaz wykonania robót robót polegających na konserwacji, utrzymaniu urządzeń
regulacji ruchu, sygnalizacji świetlnej.
NaczettlIIr1WYdzialu
Infrastrukt n Komunalnej
Otrzymują:
Adresat
A/a

Artu Majcher
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