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Ogłoszenie nr 550233672-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.
Ostróda: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach
gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 52443000000000,
ul. ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 400,
e-mail zamowienia@um.ostroda.pl, faks 896 429 401.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i
zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w
sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Numer referencyjny ZP.271.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie
przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta
Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2022 / 2023, zgodnie z
wzorem umowy (załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji), wykazem ulic (załącznik nr 4 do
zaproszenia do negocjacji), poglądową mapą sieci drogowej (załącznik nr 5 do zaproszenia do
negocjacji), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 6 do zaproszenia do
negocjacji). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu
zamówienia do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Ostróda na lata 2021, 2022,
2023. 3. Negocjacje będą obejmować warunki umowne w następującym zakresie: 1) czas reakcjirozumiany jako czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych. Minimalny dopuszczalny czas to 30 min. od zgłoszenia przedstawiciela
Zamawiającego, maksymalny dopuszczalny czas to 120 min. od zgłoszenia przedstawiciela
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Zamawiającego. Wskazany przez wykonawcę czas na podjecie działań dotyczy sytuacji, o której
mowa w ust. 6 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 6 do zaproszenia
do negocjacji); 2) klauzule społeczne- informacja na temat liczby operatorów samochodów
ciężarowych i ciągników (maksymalnie 3 osoby), w przeliczeniu na etaty (łącznie maksymalnie 3
etaty), których wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia; 3) klauzule
środowiskowe- informacje na temat norm emisji spalin, które spełniają samochody ciężarowe
(nośniki sprzętu), przy użyciu których wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienia z wolnej ręki udziela się na podstawie art. 66 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.; dalej uPzp)- zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) w postępowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp ze względu na ich
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niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości
zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach
zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 603938-N-2020 w dniu
29.10.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/umostroda
/public/postepowanie?postepowanie=10632662 od dnia 29.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r..
W wyznaczonym terminie składania ofert nie zostały złożone żadne oferty. Warunki
pierwotnego zamówienia nie zostały zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie , , ul. Grunwaldzka 49 , 14-100,
Ostróda, kraj/woj. warmińsko - mazurskie
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