
Ogłoszenie nr 350219 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.

Orzesze: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze
2016/2017- II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 333768

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, państwo
Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2016/2017- II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RZP.271.31.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: usługa 1.2 Przedmiot zamówienia: 1.2.1 zakup, transport, składowanie oraz załadunek na
pojazdy materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości 1.2.2. utrzymanie przejezdności ulic poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie śliskości
zgodnie z otrzymanym harmonogramem, uwzględniając 1, 2, 3 kolejność przejezdności ulic, z czego: I kolejności – ok. 31,8 km dróg II
kolejności – ok. 36,4 km dróg III kolejności – ok. 27,6 km dróg III kolejności – DROGI WEWNĘTRZNE– ok. 13,0 km Razem drogi do
zimowego utrzymania – ok. 108,8 km 1.2.3. zwalczanie gołoledzi i śliskości na drogach: • solą zwilżoną roztworem solankowym przyjmując
średnio 25 g/m2 (nawilżona sól: 30 % solanki o stężeniu 25% + 70 % suchej soli) dawka 20-30 g/m2 w zależności od temperatury •
interwencyjnie materiałem uszarstniającym - piaskiem w dawce 150 g/m2 drogi Materiał uszarstniający (piasek) o jednorodnym uziarnieniu
do 2 mm i nie powinien zawierać zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych. 1.2.4. Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie chodników w ciągu dróg
gminnych oraz zwalczanie śliskości na chodnikach materiałem uszarstniającym (piaskiem) wraz z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na
przejściach dla pieszych zgodnie z zestawieniem – długość chodników – ok. 3 km 1.2.5. Pełnienie w ciągu całego okresu wykonywania
umowy całodobowego dyżuru gotowości, w tym: całodobowego tel. alarmowego i konta e-mail umożliwiającego kontakt z Zamawiającym
oraz służbami ( np.: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna). Całodobowy dyżur gotowości wymagany jest również w stosunku do
następującego sprzętu: a) solarko-piaskarka opłużona wraz z obsługą ( z solą zwilżoną roztworem solankowym) 1 pojazd b) ciągnik lub
pojazd z napędem na dwie osie o mocy min. 54 KW opłużony wraz z obsługą – 1 pojazd c) ciągnik lub pojazd z napędem na dwie osie o
mocy min. 37 KW opłużony wraz z obsługą – 1 pojazd 1.2.6.Wykonawca winien zapewnić dyspozycyjność sprzętu określonego w pkt 1.2.5.
przez 24 godz. na dobę ciągu całego okresu uruchomionej Akcji Zima 2016/2017. 1.2.7 w wypadku wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych -
likwidacja zasp za pomocą ciężkiego sprzętu: pługa wirnikowego i ładowarki jednonaczyniowej kołowej o pojemności nie mniejszej niż 2,5
m³ oraz przyczepy do wywozu śniegu 1.2.8.Baza sprzętu, materiałów sypkich ubiegającego się o zamówienie wraz z pomieszczeniem dla
dyżurującego winna znajdować się na terenie miasta Orzesze lub na terenie gmin graniczących z miastem Orzesze w odległości nie większej
niż 10 km licząc przejazd drogami publicznymi od granic miasta Orzesze. Pomieszczenie dla dyżurujących winno być wyposażone w telefon
stacjonarny, fax i telefon komórkowy oraz dostęp do internetu. 1.2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr: 1a Opis
przedmiotu zamówienia – przedmiar (będący jednocześnie formularzem wyliczenia ceny) 1b Opis przedmiotu zamówienia - wykaz dróg
gminnych, wewnętrznych i chodników w sezonie zima 2016/2017 1c Opis przedmiotu zamówienia- harmonogram odśnieżania i usuwania
gołoledzi 1.3. Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.4. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności dyspozytorów oraz obsługi pojazdów odśnieżających podczas
świadczenia usługi i innych pracowników – minimum 7 osób.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT278391.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Lider: P.U.H. Krzystof Rzymek,  zimaorzesze@gmail.com,  Grunwaldzka 9,  43-180,  Orzesze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Partner: COMPLEX s.c. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń,  zimaorzesze@gmail.com,  Stuska 5,  43-180,  Orzesze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Partner: TOROS Szymon Rzymek,  zimaorzesze@gmail.com,  Grunwaldzka 9,  43-180,  Orzesze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 300662,28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300662,28
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319404,06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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