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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454158-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Usługi odśnieżania
2021/S 174-454158
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Swarzędz
Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-03-274
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Swarzędz
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ruks
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Tel.: +48 616512406
Faks: +48 616512211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swarzedz.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

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:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z materiałem w sezonie 2021 -2022
Numer referencyjny: WRPZP.271-25/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Swarzędz, dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Swarzędz oraz terenów
przystanków autobusowych o łącznej długości 257 km. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku
nr 6 do SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14400000 Sole i czysty chlorek sodu
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
14200000 Piasek i glina

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto i gmina Swarzędz

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Swarzędz, dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Swarzędz oraz terenów
przystanków autobusowych o łącznej długości 257 km. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku
nr 6 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe (norma emisji spalin EURO) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w kwocie: 25.000,00 PLN.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć
następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg i ulic o wartości min. 370.000,00 zł brutto
każda.
Uwagi:
W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zasobach innego
podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach tiretu – oznacza to, że albo
Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich usług, albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się realizacją wymaganych usług, albo
w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych usług.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznymi, tj.:
- minimum 5 pługopiaskarkami w tym 1 samochodem przeznaczonym do poruszania się po wąskiej części
jezdnej pasów drogowych. Zaznacza się, że pojazd przeznaczony do wąskich ciągów komunikacyjnych winien
mieć szerokość nie większą niż 2 m oraz zamontowany pług i posypywarkę
oraz
- minimum 5 samochodami ciężarowymi z pługiem czołowym.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
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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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zgodnie z procedurą zawartą w SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021
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