
Gmina Łask: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Łask w

sezonach 2019/2020 i 2020/2021

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

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 621919-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.
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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

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: Gmina Łask, krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul.

Warszawska 14 , 98-100 Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl,

faks 436 768 388.

Adres strony internetowej (URL): www.lask.pl

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://www.lask.pl/archwum/przetargi

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

Tak

http://www.lask.pl/archiwum/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

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie

pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem

posłańca.

Adres:

Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta

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
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i

wewnętrznych na terenie miasta i gminy Łask w sezonach 2019/2020 i 2020/2021

Numer referencyjny: GK.7021.64.2019

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: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na

terenie miasta i gminy Łask w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021, 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, w podziale na części: 1.1. Strefa nr 1 – Zimowe

utrzymanie dróg gminnych wg wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 1.2. Strefa nr 2 –
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych wg wykazu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 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

8 i 9 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 8 i 9 do SIWZ), d) utrzymanie przystanków

komunikacyjnych (lokalizacja – załącznik nr 8 i 9 do SIWZ), a w szczególności:  mechaniczne lub

ręczne odgarnięcie śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie pojawiającej się śliskości przy użyciu

materiału uszorstniającego nawierzchnię 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

(tj. 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 8 i 9 do

SIWZ. 1.3. Strefa nr 3 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wg wykazów

stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. Zakres rzeczowy świadczonych usług: a) bieżące

mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni dróg objętych zimowym utrzymaniem na całej

długości i szerokości (przyjmuje się 5 m szerokości), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań; b)

interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego ulic i dróg na

całej długości i szerokości (przyjmuje się 5 m szerokości); c) odśnieżanie i posypywanie piaskiem

chodników w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Łask. d)

oczyszczanie jezdni i chodników 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 10 do SIWZ. 2. Metody zwalczania skutków zimy: a) Likwidacja śliskości polegająca na usuwaniu
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gołoledzi i zlodowaceń poprzez posypywanie piaskiem (chodniki i drogi o nawierzchni z kostki

betonowej) oraz mieszanką piaskowo-solną (pozostałe drogi). Wykonawca zobowiązany jest

dostosować ilość użytych materiałów do występujących warunków pogodowych w celu uzyskania

skutecznego efektu. Stosowanie materiałów uszorstniających odbywać się będzie zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków

stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U.

Nr 230 poz. 1960); b) usuwanie śniegu (warstwa powyżej 5 cm), poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej

na część przykrawężnikową lub pobocze jezdni za pomocą pługów śnieżnych; c) usuwanie zasp

śnieżnych przy pomocy sprzętu ciężkiego (równiarka lub ładowarka). 3. Pojazdy samochodowe

używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być

wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 4. Określenie

czasu przystąpienia do wykonania usługi objętej zamówieniem: 4.1. Strefa 1 i 2 a) Na ulicach

wskazanych do zimowego utrzymania w pierwszej kolejności, usługi objęte zamówieniem będą

rozpoczynane w ciągu 0,5 h od wystąpienia złych warunków na drogach, uniemożliwiających płynną

komunikację samochodową na terenie miasta. Decyzja o podjęciu działań należy do Wykonawcy. b)

Na pozostałych ulicach objętych zimowym utrzymaniem wykonywanie usług będących przedmiotem

zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poleceniami osoby koordynującej akcję zimowego

utrzymania – pracownika Urzędu Miejskiego w Łasku. c) Na chodnikach i ścieżkach rowerowych

wskazanych do zimowego utrzymania usługi objęte zamówieniem będą rozpoczęte w ciągu 0,5 h od

wystąpienia złych warunków na drogach, uniemożliwiających swobodny i bezpieczny ruch pieszych

na terenie miasta. Decyzja o podjęciu działań należy do Wykonawcy. d) Na przystankach

komunikacyjnych wskazanych do utrzymania usługi objęte zamówieniem będą rozpoczynane w ciągu

0,5 h od wystąpienia złych warunków na drogach, uniemożliwiających swobodny i bezpieczny ruch

pieszych. Decyzja o podjęciu działań należy do Wykonawcy. e) Wywóz śniegu będzie następował w

terminie wskazanym przez Zamawiającego po protokolarnym obmiarze jego ilości. f) Do

oczyszczania jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po

prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń należy przystąpić po

zakończeniu akcji zimowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4.2. 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
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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. 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 14 do SIWZ). 10. Rejestr wykonanych usług podczas prowadzenia

akcji zimowej na terenie gminy Łask (załącznik nr 14 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. 13. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na

umowę o pracę: 13.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji

umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią

działalności gospodarczej: pługowanie mechaniczne. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 13.2. W trakcie realizacji

zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
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Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 13.1. czynności. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania świadczenia. 13.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 13.1. czynności w

trakcie realizacji zamówienia:  wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem

wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

13.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 13.1. czynności Zamawiający przewiduje

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we

wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 13.1. czynności. 13.5. W

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową

Inspekcję Pracy.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd665...
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II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2

90610000-6

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

2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd665...
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy,

którzy: 1.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej

1 zamówienie w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym

przedmiot zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto dla każdej części. W przypadku

składania oferty na dwie części, trzy części lub na całość zamówienia Zamawiający uzna również

jedno zamówienie o wartości odpowiednio 200 000,00 zł brutto dla dwóch części, 300 000,00 zł

brutto dla trzech części i 400 000,00 zł brutto dla całości zamówienia (lub równowartość tej kwoty,

według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych), z zastrzeżeniem, że w przypadku oferty składanej przez

podmioty, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz w przypadku oferty, w której Wykonawca

korzysta z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, co najmniej

jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w niniejszym podpunkcie; 1.2

dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym , tj.: 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.
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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:

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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd665...
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

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

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

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór

stanowi załącznik nr 4 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania

ofert, wnieść wadium w wysokości: - część I – 10 000,00 zł - część II - 1 800,00 zł - część III – 8

000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45

ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie

zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz,

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym

opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 5. Zamawiający

zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46

ustawy.

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd665...
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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:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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:
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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)

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:
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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 60,00

Jakość usługi 40,00

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

nieograniczony)

Nie

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

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:
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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:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

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:

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która

nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia

oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z

wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie

niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla

Zamawiającego.

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: 2019-11-21, godzina: 10:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

>

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
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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