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Piaseczno dnia

I
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na
konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach będących w utrzymaniu Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno, zgodnie z listą przedstawioną w pkt. 3,
proszę o złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „OFERTA – konserwacja
sygnalizacji świetlnej” do dnia ……………............ godz. 15:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Odpowiedzialny do kontaktów: Pan Michał Baran, telefon: (22) 70 17 670, miejsce: Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Wydział Inwestycji Drogowych i
Inżynierii Ruchu, pok. 96.
II
Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje
mogące mieć wpływ na zamówienie:
1. Oferta ma objąć wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca:
a. posiada wymagane przez prawo umiejętności i kwalifikacje do wykonywania
przedmiotu umowy,
b. posiada pełną wiedzę o stanie instalacji i zakresie prac do wykonania,
c. w całym okresie obowiązywania Umowy będzie dysponował bazą techniczną i
personelem pozwalającym na realizowanie bieżących czynności konserwacyjnych, jak
również podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w przypadkach awarii,
katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych. Brygady konserwacyjne składać się
będą z kwalifikowanego personelu oraz będą wyposażone w maszyny, sprzęt,
urządzenia i materiały zapewniające sprawne wykonywanie obowiązków ciążących
na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w swojej dyspozycji:


środki transportu:
i.

samochody osobowe,

ii.

furgony;

iii.

podnośniki koszowe umożliwiające naprawę, wymianę, konserwację
urządzeń zamontowanych na wysięgnikach i konstrukcjach nadziemnych
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iv.

dźwig oraz pojazd typu dłużyca – umożliwiające wykonywanie zadań
związanych z konserwacją,







sprzęt diagnostyczny:
i.

pozwalający wykrywać urządzenia podziemne;

ii.

pozwalający wykrywać uszkodzenia aparatury elektronicznej i elektrycznej,

sprzęt techniczny pomocniczy:
i.

piły do cięcia asfaltu;

ii.

urządzenia przeciskowe;

iii.

młoty pneumatyczne;

iv.

wiertarki (w tym udarowe),

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, niezbędne do zabezpieczania i oznakowania robót
w pasie drogowym:
i.

zestawy znaków drogowych pionowych – „A12a”, „A12b”, A12c”, „A14”,
„B33”(z ograniczeniem prędkości do 40km/h i 30km/h) oraz „A30” z
tabliczkami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej;



ii.

zestawy zapór drogowych – „U20a”, „U20b”, „U20c”, „U21a”, „U21b”;

iii.

taśmy ostrzegawcze „U22”;

iv.

pachołki drogowe „U23b” i/lub „U23c”.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym
przenośnych instalacji sygnalizacji tymczasowych.

2. Usługa dotyczy:
a. utrzymania w stałej sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej, we właściwym stanie
gwarantującym pracę tych urządzeń bez stwarzania zagrożenia dla osób postronnych,
obsługi i otoczenia,
b. konserwacji

technicznej

urządzeń

sygnalizacji

świetlnej,

w

tym

wymiany

przepalonych źródeł światła w komorach sygnalizacyjnych w terminie 2 godzin od
zgłoszenia,
c. prowadzenia całodobowego pogotowia technicznego,
d. prowadzenia dziennika zgłoszeń i przekazywanie zgłoszeń raz w tygodniu
Zamawiającemu na adres e-mail: baran@piaseczno.eu z podaniem zgłaszającego,
terminie zaistnienia i usunięcia awarii, przyczynie awarii, dokonanej naprawie oraz
kontrolach pracy sygnalizacji zgodnie z przekazanym plikiem raportowania,
e. prowadzenia „Dziennika eksploatacji sygnalizacji” który będzie do wglądu na żądania
Zamawiającego,
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f.

naprawy uszkodzeń urządzeń wpływających na pracę sygnalizacji świetlnej, wynikłych
ze zdarzeń losowych spowodowanych przez żywioły (takie, jak: wichura, pożar,
wyładowania atmosferyczne, silne opady deszczu lub śniegu), kolizje drogowe, akty
wandalizmu lub z powodu naturalnego wyeksploatowania,

3. Usługa dotyczy urządzeń sygnalizacji świetlnej na zlokalizowanych w Piasecznie
skrzyżowaniach ulic: Jana Pawła II z Wojska Polskiego, Jana Pawła II z Powstańców
Warszawy, Jana Pawła II z Dworcową, Jana Pawła II z Puławską, Chyliczkowskiej z
Warszawską, Szkolnej z Wojska Polskiego, Szkolnej z Puławską, Geodetów z Tulipanów,
Geodetów z Wiejską i Chabrów, Geodetów z Ogrodową i Granitową, Powstańców
Warszawy z Bocianią, sygnalizacji przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Jana
Pawła II z Żytnią,

sygnalizacji przy przejściu dla pieszych przy rondzie im. T.

Mazowieckiego oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w Julianowie (gm.
Piaseczno) na skrzyżowaniu ulic Julianowskiej z Kombatantów i Wenus.
4. Zamawiający, z uwagi na możliwość wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na
skrzyżowaniu objętym pracą sygnalizacji świetlnej zastrzega sobie prawo wyłączenia z
konserwacji określonego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
5. Na czas wyłączenia skrzyżowania faktura zostanie pomniejszona o kwotę wg. załącznika
stanowiącego integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość włączenia do konserwacji nowych skrzyżowań.
Włączenie skrzyżowań do konserwacji nie będzie miało wpływu na wartość obowiązującej
umowy z zastrzeżeniem że nie będzie to więcej niż 1 skrzyżowanie w skali roku.
7. Oferent przygotuje wg. załącznika będącego integralną częścią Umowy koszt konserwacji
sygnalizacji świetlnej na wskazanych skrzyżowaniach.
8. Zamawiający informuje, że z uwagi na prowadzone prace budowalne, w okresie od 1
stycznia 2020 roku do ………………….. skrzyżowanie Jana Pawła/Dworcowa oraz Jana
Pawła/Powstańców Warszawy zostają wyjęte z konserwacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu o którym mowa w pkt.8

W załączeniu następujące dokumenty
1. Wzór umowy.
2. Załącznik do pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia w związku z obowiązkiem konserwacji
sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
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III
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od …. stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku lub
wcześniejszego wyczerpania całkowitego umownego wynagrodzenia brutto.

IV
Gwarancja: nie dotyczy

V
Kryteria wyboru: cena – 100%

Podpis pracownika RZP

nie dotyczy
w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro

Podpis pracownika wydziału merytorycznego ………………………………………

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego ……………………………………
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