
Dz.U./S S193
07/10/2017
396197-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 10

07/10/2017 S193
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396197-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łask: Usługi odśnieżania
2017/S 193-396197

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Łask
730934513
ul. Warszawska 14
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Adamczyk
Tel.:  +48 436768372
E-mail: w.adamczyk@lask.pl 
Faks:  +48 436768388
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lask.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lask.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Łasku
ul. Warszawska 14
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kołodziejczyk
Tel.:  +48 436768346
E-mail: m.kolodziejczyk@lask.pl 
Faks:  +48 436768388
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lask.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

mailto:w.adamczyk@lask.pl
www.lask.pl
www.lask.pl
mailto:m.kolodziejczyk@lask.pl
www.lask.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łask w sezonach 2017/2018 i 2018/2019.
Numer referencyjny: GK.7021.5.6.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Łask w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019, polegające na:
usuwaniu i łagodzeniu skutków zimy (opadów śniegu, gołoledzi, odwilży),
oczyszczaniu jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej akcji
zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń,

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 274 818.50 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych strefa nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Misto i Gmina Łask.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy świadczonych usług dotyczący strefy 1 i 2:
a) mechaniczne odśnieżanie i posypywanie ulic objętych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejności
zgodnie z wykazem (wykaz ulic: załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) na całej długości i szerokości (zgarnianie pokrywy
śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze jezdni), w tym również zatok autobusowych, postojowych
i parkingowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i
oznakowanych przejść dla pieszych,
b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego dróg i placów,
c) odśnieżanie i posypywanie chodników oraz ścieżek rowerowych ujętych w wykazie (załącznik nr 9 i 10 do
SIWZ),
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d) utrzymanie przystanków komunikacyjnych (lokalizacja – załącznik nr 9 i 10 do SIWZ), a w szczególności:
mechaniczne lub ręczne odgarnięcie śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie pojawiającej się śliskości
przy użyciu materiału uszorstniającego z nawierzchni obiektów,
usuwanie nagromadzonego śniegu z dachów wiat przystankowych,
gromadzenie odgarniętego śniegu na pryzmach w miejscach, gdzie nie będą stanowiły przeszkody dla
pieszych,
e) spryzmowanie, załadunek i wywóz śniegu – śnieg wywożony będzie na działkę nr 32/4 położoną w obrębie
13 w Łasku. Działka jest własnością Gminy Łask. Podczas czynności składowania śniegu Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, szczególnie przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
f) oczyszczanie jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej
akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń. Do czynności związanych z oczyszczeniem
po akcji zimowej należy wstępne ręczne zebranie piasku i innych zanieczyszczeń, a następnie mechaniczne
doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynności powyższe należy wykonać na terenach podanych w
załączniku Nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 420 651.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia wielkości
zmówienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może być zwiększony do 50 % ogólnej ilości
zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu
proporcjonalnie do faktycznie wykonanych usług przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych strefa nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90630000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Łssk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy świadczonych usług dotyczący strefy 1 i 2:
a) mechaniczne odśnieżanie i posypywanie ulic objętych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejności
zgodnie z wykazem (wykaz ulic: załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) na całej długości i szerokości (zgarnianie pokrywy
śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze jezdni), w tym również zatok autobusowych, postojowych
i parkingowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i
oznakowanych przejść dla pieszych,
b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego dróg i placów,
c) odśnieżanie i posypywanie chodników oraz ścieżek rowerowych ujętych w wykazie (załącznik nr 9 i 10 do
SIWZ),
d) utrzymanie przystanków komunikacyjnych (lokalizacja – załącznik nr 9 i 10 do SIWZ), a w szczególności:
mechaniczne lub ręczne odgarnięcie śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie pojawiającej się śliskości
przy użyciu materiału uszorstniającego z nawierzchni obiektów,
usuwanie nagromadzonego śniegu z dachów wiat przystankowych,
gromadzenie odgarniętego śniegu na pryzmach w miejscach, gdzie nie będą stanowiły przeszkody dla
pieszych,
e) spryzmowanie, załadunek i wywóz śniegu – śnieg wywożony będzie na działkę nr 32/4 położoną w obrębie
13 w Łasku. Działka jest własnością Gminy Łask. Podczas czynności składowania śniegu Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, szczególnie przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
f) oczyszczanie jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej
akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń. Do czynności związanych z oczyszczeniem
po akcji zimowej należy wstępne ręczne zebranie piasku i innych zanieczyszczeń, a następnie mechaniczne
doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynności powyższe należy wykonać na terenach podanych w
załączniku Nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 747.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia wielkości
zmówienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może być zwiększony do 50 % ogólnej ilości
zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu
proporcjonalnie do faktycznie wykonanych usług przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych strefa nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Łssk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Strefa 3:
a) Na drogach/chodnikach gminnych lub wewnętrznych na terenie gminy Łask wskazanych do zimowego
utrzymania jako drogi pierwszej kolejności odśnieżania usługi objęte zamówieniem będą rozpoczęte w ciągu 0,5
h od wystąpienia złych warunków na drogach, uniemożliwiających płynną komunikację samochodową. Decyzję
o podjęciu działań podejmuje Wykonawca.
b) Na pozostałych drogach/chodnikach gminnych lub wewnętrznych na terenie gminy Łask usługi
objęte zamówieniem będą rozpoczęte w ciągu 1 godz. od wystąpienia złych warunków na drogach,
uniemożliwiających płynną komunikację samochodową. Decyzję o podjęciu działań podejmuje Wykonawca
uzgadniając ją z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy dla strefy 3 przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
zakres robót dla poszczególnych maszyn (wymienić sołectwa, w których dana maszyna będzie realizowała
zakres wynikający z umowy).
6. Dla strefy 1 i 2, przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji harmonogram odśnieżania dróg utrzymywanych w pierwszej kolejności.
7. Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych oraz do
współpracy z zarządcami terenów osiedli mieszkaniowych w zakresie koordynacji odśnieżania zatok
parkingowych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania meldunków niezwłocznie po rozpoczęciu i zakończeniu prac
związanych z akcją zimową (dot. zarówno interwencji podjętych samodzielnie przez Wykonawcę, jak i
wskazanych przez Zamawiającego). Meldunki należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail osób
koordynujących strefy.
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9. Meldunki, o których mowa w punkcie 8 będą podstawą do wypełnienia Rejestru wykonanych usług podczas
prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Łask (załącznik nr 17 do SIWZ).
10. Rejestr wykonanych usług podczas prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Łask (załącznik nr 17 do
SIWZ) należy dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni przed wystawieniem faktury celem jego zatwierdzenia.
11. W zależności od warunków atmosferycznych ilość zleconych prac może różnić się od wskazanej w
formularzu cenowym stanowiącym podstawę wyceny. Ilości podane w formularzu cenowym są orientacyjne i
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb, do wysokości kwoty określonej w umowie.
12. Zamawiający może zlecić, w zależności od potrzeb, interwencyjne wykonanie prac (wyjazdy pojedyncze).
Rozliczenie tych robót odbywać się będzie wg stawki godzinowej pracy sprzętu i ilości przepracowanych godzin.
W tym celu należy w formularzu cenowym (załącznik nr 5 i 6 do siwz) podać 2 jednostki sprzętowe, które będą
użyte przy robotach interwencyjnych (poz. 8,9). W ten sam sposób będą rozliczane roboty przy odśnieżaniu i
likwidacji śliskości na parkingach nie leżących w pasach drogowych dróg gminnych. Rozpoczęcie wykonywania
tych usług musi nastąpić najpóźniej w ciągu 0,5 godziny od wydania dyspozycji przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia wielkości
zmówienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może być zwiększony do 50 % ogólnej ilości
zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu
proporcjonalnie do faktycznie wykonanych usług przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a) Strefa 1:
Samochodem ciężarowym do wywozu śniegu –1 szt.,
Równiarką lub ładowarka kołowa – 1 szt.,
Pługopiaskarką – 1 szt.,
Ciągnikiem z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 2 szt.,
Pługopiaskarką do chodników – 1 szt.,
Zamiatarką uliczną – 1 szt.
b) Strefa 2:
Samochodem ciężarowym do wywozu śniegu –1 szt.,
Równiarką lub ładowarka kołowa – 1 szt.,
Pługopiaskarką – 1 szt.,
Ciągnikiem z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 2 szt.,
Zamiatarką uliczną – 1 szt.
c) Strefa 3:
Równiarką lub ładowarką kołową – 1 szt.,
Pługopiaskarką samochodową – 2 szt.,
Pługiem samochodowym z nośnikiem – 1 szt.,
Ciągnikiem z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 2 szt,
Pługiem lekkim do odśnieżania chodników – 1 szt.
Piaskarką do posypywania chodników – 1 szt.
W przypadku składania oferty przez wykonawcę na strefę 1, 2 i 3 Zamawiający dopuszcza dysponowaniem 1
szt. zamiatarki ulicznej na trzy strefy łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1.wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzonego
według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ);
2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
7.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
8.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy;
9.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
10.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, I piętro pok. 29.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dotyczy sekcji IV.2.6) ogłoszenia – prawidłowe brzmienie: Wykonawca składający ofertę pozostaje nią
związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem
podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ.
3. Wskazanie czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi lub roboty budowlane, dla których
wymagane jest zatrudnienie osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm): Pługowanie mechaniczne.
4. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.
4.2. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału mówienia dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).
5. W SIWZ znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w wysokości:
— część I – 12 000,00 zł
— część II – 3 000,00 zł
— część III – 7 000,00 zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2017
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