
Pabianice: świadczenie usług dystrybucji i zakup energii elektrycznej do oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Pabianice

Numer ogłoszenia: 289013 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042

2139660.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług dystrybucji i zakup energii elektrycznej do

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pabianice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość punktów odbioru energii - 45 ; planowane zuŜycie

energii elektrycznej - 600 000 kVh do oświetlenia dróg w systemie całodobowym lub dwutaryfowym w tym dziennym 168 000 kVh

i nocnym 432 000 kVh ; grupa przyłączeniowa V ; sterowanie oświetleniem drogowym odbywa się za pomocą czujników

zmierzchowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

wykonawca musi spełnić warunki z art. 22 i art.24 Prawa zamówień publicznych, potwierdzone dokumentami zgodnie z

siwz.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne zaśw. o wpisie do ewidencji. działalności. gospod.. 2. Koncesja na



prow. dz. gosp. w zakresie obrotu energią. elektryczną 3. Oświadczenie. o posiadaniu umowy z operatorem systemu

dystrybucyjnego 4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1. oraz inne zgodnie z SIWZ.

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pabianice.gmina.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Pabianice ul. Torowa 21.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Pabianice - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 06.12.2008.


