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Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 373045 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.
Lipiany: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 w
tym: usuwanie – łagodzenie śliskości i odśnieżanie.”
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: 354030-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych:
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: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny
52839100000, ul. Pl. Wolności 1, 74240 Lipiany, państwo Polska, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049, faks , e-mail umig@lipiany.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=237049ba-3e82-4ea3-bdb4-55bda9fb30f4&path=2016%5c12%5c20161223%5c373045_2016.html
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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 w sezonie 2016/2017 w tym:
usuwanie – łagodzenie śliskości i odśnieżanie.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie 2016/2017 w tym: usuwanie – łagodzenie śliskości i
odśnieżanie.” Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług
sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych zarządzanych
przez Burmistrza Lipian w sezonie zimowym 2016/2017: a)Sprzętem
odśnieżającym, dróg asfaltowych na szerokości nawierzchni
bitumicznej, a w przypadku dróg o nawierzchni tłuczniowej lub
gruntowej na szerokości pozwalającej bezpieczne wymijanie
nadjeżdżających pojazdów. b)Zamawiający wymaga prowadzenia
prac przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem odśnieżającym typu
fadroma lub koparko/ładowarka na odrębne zgłoszenie telefoniczne.
c)Przy wykorzystaniu sprzętu do usuwania śliskości na podjazdach,
wzniesieniach, zakrętach i zatokach autobusowych oraz na
wskazanych przez zamawiającego drogach i placach mieszanką
piaskowo-solną. d)Zamawiający wymaga aby wykonawca celem
utrzymywania kontaktu podczas prowadzenia zimowej akcji
dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby
wskazanej przez Wykonawcę. e)Pojazdy samochodowe używane do
wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=237049ba-3e82-4ea3-bdb4-55bda9fb30f4&path=2016%5c12%5c20161223%5c373045_2016.html
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w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art.
54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 2012. 1137 z późniejszymi zmianami) odpowiadający
warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2015. 305 z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń
zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny
odpowiadać warunkom określonym w §39 w/w rozporządzenia.
f)Pojazdy samochodowe i inny sprzęt oraz zastosowane materiały
używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny
spełniać wszelki przepisy prawne w zakresie poruszania się na drodze
i zapewnienia bezpieczeństwa osobom i pojazdom poruszającym się
po drodze i w jej otoczeniu. g) W gestii Wykonawcy będzie zakup
niezbędnej ilości piasku i soli i wykonanie z nich mieszanki.
Wykonawca winien przygotować odpowiednio zabezpieczone miejsce
składowania materiałów do posypywania, w którym każdorazowo
winien mieć zapas materiałów co najmniej na miesiąc świadczenia
usług. Wykonawca urządzi miejsce składowania materiałów - pod
wiatą lub na wolnym powietrzu tak aby nie prowadzić do degradacji
środowiska naturalnego. h)Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu
zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany przez
Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą. W tym czasie
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania
dróg. Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest
zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy
uwzględnieniu następujących warunków: dostępność telefoniczna,
przyjmowanie interwencji, prowadzenie zimowego utrzymania
dróg zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania. Wykonawca
w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje
interwencje oraz wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny
zgłaszanych interwencji. Szacowana wielkość zamówienia: odśnieżanie 1000 km - łagodzenie śliskości +wartość materiałów
służących do usuwania śliskości (piasek+sól) 400km - praca
fadromy, koparko/ładowarki 40 godzin. Ze względu na specyfikę
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo
mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością.
Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty
finansowej jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana.
Wykonawca w przedłożonej ofercie winien uwzględnić ewentualne
zmiany warunków pogodowych w ten sposób by nie miało to
wpływu na zaproponowane ceny realizacji zamówienia. Plan
zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie
zimowym 2016/2017 na terenie gminy Lipiany stanowi załącznik nr 7
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=237049ba-3e82-4ea3-bdb4-55bda9fb30f4&path=2016%5c12%5c20161223%5c373045_2016.html
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do SIWZ.
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:
21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT129629.63
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i
średnich przedsiębiorstw: 1
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
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=237049ba-3e82-4ea3-bdb4-55bda9fb30f4&path=2016%5c12%5c20161223%5c373045_2016.html
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elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU
UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom
wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe
Ksel Jan, Usługi Sprzętem Budowlanym Ksel
Jacek, , ul. Warszawska 4, 74-200, Pyrzyce,
kraj/woj. zachodniopomorskie
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
139320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139320.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
139320.00
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat
podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie
wykonania części zamówienia
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=237049ba-3e82-4ea3-bdb4-55bda9fb30f4&path=2016%5c12%5c20161223%5c373045_2016.html
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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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