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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Swarzędz Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Rynek 1

Miejscowość:  Swarzędz Kod pocztowy:  62-020 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 616512406

Osoba do kontaktów:  Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska

E-mail:  zamowienia@swarzedz.pl Faks:  +48 616512211

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.swarzedz.eu

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z materiałem w sezonie 2014-2015

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych na terenie miasta oraz
gminy Swarzędz oraz tereny przystanków autobusowych o łącznej długości 257,53 km.
Zimowe utrzymanie jezdni to usuwanie śniegu, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej w celu
zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego.
Śliskość zimowa jest zjawiskiem występującym na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Formy śliskości zimowej to:
gołoledź – warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu
na nawierzchnię o ujemnej temperaturze,
lodowica (oblodzenie) – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarznięcia nieusuniętej z
nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu
zlodowaciały lub ubity śnieg – warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej
nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów
śliskość pośniegowa – śliskość powstała wskutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem
intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa
lodowacieje
1. Zakres zamówienia obejmuje:
Odśnieżanie poprzez odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na
samochodach ciężarowych bądź piaskarkach – w trakcie odśnieżania dróg należy wykonać usunięcie śniegu z
jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi.
Usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu roztworu solanki przemysłowej (w
przypadku utrzymania byłej dk5) – po uzgodnieniu z Zamawiającym
Usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli:
- przy temperaturze do minus 12 ºC – mieszanka 75 % pisku, 25 % soli,
- przy temperaturze poniżej minus 12 ºC – mieszanka 50 % pisku, 50 % soli,
- drogi w III standardzie – tylko piasek.
Wywóz spryzmowanego śniegu na teren parkingu przy ul. Kosynierów/Św. Marcin, przy wysypisku w
Rabowicach, lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego.
Ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,
Doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla
pieszych,
Usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego
śniegu,
Stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych
technologii, korygowania tras przejazdu dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości,
Utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i
analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań.
Przystąpienie do akcji w godzinach 6:00-22:00 następuje na polecenie Zamawiającego.
W godzinach 22:00-6:00 Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzję o podjęciu działań w zakresie I
standardu „sieci strategicznej” w porozumieniu z dyspozytorem komunikacji autobusowej
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportów dziennych z podjętych i wykonanych
zadań pocztą elektroniczną na adres: smelka.alicja@umig.swarzedz.pl najpóźniej do godz. 11:00 dnia
następnego. Raz w tygodniu należy złożyć raport z GPS w formie elektronicznej.
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2. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg będą się odbywały na terenie Gminy Swarzędz wg
załączonego zestawienia długości dróg (załącznik nr 3), przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zlecenia w trybie awaryjnym odcinków dróg nie ujętych w zestawieniu lub podjęcia działania na drogach
zgodnie z zestawieniem, ale w innym standardzie według stawek za 1 km utrzymania podanych w ofercie.
3. Jednostki upoważnione przez Zamawiającego do zgłaszania konieczności przystąpienia do usuwania
śliskości zimowej (wyłącznie po odnotowaniu każdego zgłoszenia):
Pracownicy Biura Ochrony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w godzinach popołudniowych i nocnych każdego
dnia roboczego oraz w soboty, niedziele i święta.
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (przedsiębiorstwo świadczące usługi komunikacji
autobusowej dla Gminy Swarzędz),
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu,
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Swarzędzu,
Straż Pożarna w Swarzędzu.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest SIWZ oraz dokumentacji przetargowej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 14211000  
Dodatkowe przedmioty 14430000  
 90620000  
 90630000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP.271- 29/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_yshv7
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-123117   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 182-321434  z dnia:  23/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

Wywóz spryzmowanego śniegu na
teren parkingu przy ul. Kosynierów/
Św. Marcin, przy wysypisku w
Rabowicach, lub inne miejsce
wskazane przez zamawiającego.

Powinno być:
Wywóz spryzmowanego śniegu,
na polecenie Zamawiającego, na
teren działki nr 1582, zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu ulic Kirkora/
Poznańskiej w Swarzędzu, lub
inne miejsce wskazane przez
zamawiającego

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
30/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/11/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
30/10/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/11/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
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Zamawiający nadaje nowe brzmienie pozycji nr 4 w formularzu ofertowym „Wywóz na polecenie
Zamawiającego spryzmowanego śniegu/zmarzliny”.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-143401
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