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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379545-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi odśnieżania
2017/S 185-379545
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Żurański
Tel.: +48 896429439
E-mail: zuranski@um.ostroda.pl
Faks: +48 896429439
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostroda.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Miasta Ostróda (akcja
zimowa) w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na
terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, zgodnie z
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projektem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), na jezdniach wymienionych w załączniku nr 2 do projektu umowy, w
zakresie zgodnym z kalkulacją ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SIWZ) i z zachowaniem zasad określonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 5 do SIWZ).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 558 977.82 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na
terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, zgodnie z
projektem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), na jezdniach wymienionych w załączniku nr 2 do projektu umowy, w
zakresie zgodnym z kalkulacją ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SIWZ) i z zachowaniem zasad określonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do wysokości
środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Ostróda na lata 2018, 2019, 2020.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego do prowadzenia akcji
zimowej na ulicach gminnych, w przypadku odstąpienia od obowiązującego do końca 2017 r. porozumienia
ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostróda lub
niezawarcia w/w porozumienia w latach 2018-2020.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 z założeniem, iż każdy z sezonów zakończy się do 31 marca. Umowa
obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.3.2020 r..
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 uPzp, w okresie 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty
umownego wynagrodzenia wykonawcy, w wysokości maksymalnie 30 % umowy podstawowej. Udzielenie
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu
zamówienia, przy użyciu takich samych wymaganiach jak dla umowy podstawowej. Zamówienie zostanie
udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie
będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Społeczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Środowiskowe / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 114-229792

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Miasta Ostróda (akcja
zimowa) w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/09/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o.
Kajkowo, ul. Bukowa 2
Ostróda
14-100
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 558 977.82 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 169 212.96 PLN
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Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Udostępnienie do dyspozycji Wykonawcy dwóch ciągników.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 4.7.2017 r.
3) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych został zawarty w § 6 ust. 3 pkt 3 SIWZ.
5) Forma dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została określona w § 6 ust. 4 SIWZ.
6) Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy w sytuacji określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
1) karty techniczne samochodów ciężarowych używanych w trakcie świadczenia usługi, potwierdzających
spełnianie norm emisji spalin EURO VI; EURO V; EURO IV- zgodnie z ofertą wykonawcy;
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta
wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) szczegółową kalkulację stawek jednostkowych określonych w kalkulacji ceny ofertowej załączonej do
oferty. Kalkulacja powinna zawierać wyszczególnienie m.in. koszów materiału, sprzętu, robocizny, zysk
wykonawcy, podatek od towarów i usług, itp.; Kalkulacja musi zawierać także informacje dotyczące liczby
osób, które będą bezpośrednio wykonywać zamówienie na rzecz Zamawiającego z wskazaniem wysokości
podstawy ich wynagrodzenia, formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), a w przypadku
osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wysokość odprowadzanych składek ZUS;
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę minimum: 300 000 PLN. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia w w/w
zakresie i na w/w kwotę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz do udokumentowania jej posiadania
na każde żądanie Zamawiającego, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp,
albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2017

27/09/2017
S185
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

