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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553971-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Usługi odśnieżania
2021/S 211-553971

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.271-32/2021

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 5 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:
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 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / 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 %

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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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 urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznymi, tj.:
- minimum 2 pługopiaskarkami lub pojazdami ciężarowymi z możliwości przystosowania do funkcji 
pługopiaskarek 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;
- minimum 1 samochodem ciężarowym z pługiem czołowym,
- minimum 1 koparko-ładowarkę.

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 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje procedurę przyspieszoną ze względu na pilną potrzebę 
udzielenia zamówienia na zimowe utrzymanie dróg i ulic. Wcześniej przeprowadzony przetarg nie doprowadził 
do zawarcia umowy. Zamawiający zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych (t. j. 2021 poz. 1376 ze 
zm.) oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 2021 poz. 888 ze zm.) jest zobowiązany 
utrzymać odpowiedni standard przejezdności drógw okresie zimowym oraz zapewnić bezpieczeństwo 
uczestnikom ruchu drogowego. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i niemożnością zachowania 
terminów na składanie ofert przewidzianych w ustawie Pzp Zamawiający zastosuje procedurę przyspieszoną.

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: 12/11/2021
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: 09/02/2022
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2021
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
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:
26/10/2021
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