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Ogłoszenie nr 649647—N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Gmina Jaktorów: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdnościna terenie Gminy Jaktorów.

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU- Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środkówUnii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
0 zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
dzialalność, lub działalność ich wyodrębnionychorganizacyjniejednostek, które będą

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup spolecznie marginalizowauych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanieprzeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiającypowierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowaniejest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak. należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymiz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowaniawspólnie z zamawiającymiz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, krajowy numer identyfikacyjny 75014825900000, ul.
ul. Warszawska 33 , 96-313 Jaktorów,woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8564026
8564069, e-mail gmina@jaktorow.pl, faks (046) 855 21 88.

Adres strony internetowej (URL): www.jaktorow.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.jaktorow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNEUDZIELANIEZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentówz postępowaniamożna uzyskać
pod adresem (URL)

Tak
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www.jaktorow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.jaktorow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowaniajest ograniczony - więcej informacjimożna uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniunależy przesyłać:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniuw inny sposób:
Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Tak

Inny sposób:

pisemny

Adres:

Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33,96-313 Jaktorów, pok. nr 8( Sekretariat)

Komunikacja elektronicznawymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zimowe utrzymanie dróg i ulic w

przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Numer referencyjny: 1D.271.29.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniumożna składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiającyzastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

2

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjnyprodukt, uslugę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapobieganiu i likwidacji

śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu przejezdności dróg oraz parkingów

gminnych znajdujących się w zarządzie Gminy Jaktorów. Zimowe utrzymanie dróg to wszelkie
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zabiegi (monitorowanie stanu dróg, odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach itp.) mające na

celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami

atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu, opady marznącej mżawki itp.. Rozpoczęcie

i zakończenie usługi zimowego utrzymania dróg będzie uzależnione od warunków

atmosferycznych i następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. Upoważniony przedstawiciel

Zamawiającego może zawiesić prowadzenie akcji zimowej, a także dokonać odwołania

zawieszenia. Wszystkie drogi oraz parkingi na terenie Gminy Jaktorów, których zarządcą jest

Wójt Gminy (łącznie ok. 170 km dróg), zostały podzielone na 2 rejony. Każdy z rejonów stanowi

odrębna, część zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Szczegółowy wykaz

ulic i dróg znajdujących się granicach poszczególnych rejonów stanowi załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie oferty przez jednego z Wykonawcówna dwie odrębne części

zamówienia w przypadku zapewnienia odpowiedniego sprzętu (potencjału technicznego)

wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ dla każdej z części oddzielnie. Część 1

zamówienia REJON I Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Chylice, Chyliczki, Chylice

- Kolonia, Jaktorów, Jaktorów - Kolonia, Budy Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy (od

wiaduktu CMK w stronę Jaktorowa) — ok. 90 km dróg. Część 2 zamówienia REJON II Zimowe

utrzymanie dróg w miejscowościach: Bieganów,Mariampol, Międzyborów, Henryszew, Sade

Budy, Grądy, Budy Zosine, Stare Budy (od wiaduktu CMKw stronę Międzyborowa) _ ok. 80 km

dróg Zakres usługi dla I i II części zamówienia: 1. Wykonywanie zimowego utrzymania dróg

zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Zapewnienie sprzętu i

materiału niezbędnego do świadczenia usługi (piaskarko — solarki z pługiem lemieszowym, pługi

lemieszowe zamontowane do samochodów ciężarowych lub koparek, sól drogowa, mieszanki

piaskowe z domieszką soli drogowej). 3. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg

poprzez: a) odśnieżanie dróg z jednoczesnym ich posypywaniem mieszanką piasku i soli

drogowej lub samej soli drogowej, b) odśnieżanie dróg bez konieczności ich posypywania

mieszankami pisakowo — solnymi, Zakres usługi niezbędny do wykonania będzie na bieżąco

telefonicznie ustalany pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 4. Rozpoczęcie pracy na drogach

musi nastąpić maksymalnie w ciągu 2,5 godziny licząc od zgłoszenia telefonicznego konieczności

ich wykonania dokonanego przez Zamawiającego i przyjętego przez Wykonawcę. Czas reakcji

stanowi jedno z kryterium wyboru oferty więc może ulec skróceniu w przypadku zaproponowania

krótszego terminu przez Wykonawcęw ofercie. 5. W razie wystąpienia sytuacji wymagających

nagłej interwencji związanej z zapewnieniem przejezdności na drogach (zapewnienie ochrony

życia i zdrowia), przystąpienie do pracy musi nastąpić niezwłocznie od otrzymania przez
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Zamawiającego telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy bez

względu na zaproponowany przez Zamawiającego w ofercie czas reakcji jednak nie później niż w
ciągu 30 minut. 0 zaistnieniu sytuacji nagłej Zamawiający niezwłocznie informuje telefonicznie

Wykonawcę. 6. Podejmowanie w razie pilnej potrzeby działań związanych z zimowym

utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań i ponagleń ze strony Zamawiającego.
0 podjęciu działań należy niezwłocznie poinformować telefonicznie Zamawiającego. 7.

Wykonawcajest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu

następujących warunków: a) dostępność telefoniczna b) operator jednostki sprzętowej, która

świadczyła będzie usługę zimowego utrzymania musi być wyposażona w telefon komórkowy
umożliwiający stały kontakt z Zamawiającym. Wykonawcazobowiązany będzie przekazać
Zamawiającemu wykaz telefonów komórkowych, 0 których mowa powyżej. Szczegółowy wykaz
ulic z podziałem na części zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ — Wykaz ulic objętych
zimowym odśnieżaniem z podziałem na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert

częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub dwie części.

11.5) Główny kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

9063 0000-2

11.6) Całkowitawartość zamówienia (jeżeli zamawiającypodaje inhrmacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznegosystemuzakupów_ szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemuzakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa W art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30

119) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zmawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.3.3.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: W przypadku

składania oferty na Część 1 lub Część 2 zamówienia: wykonał w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —

w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.

polegającą na zimowym utrzymaniu dróg poprzez odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości

zimowej na drogach o wartości nie mniej szej niż 50.000,00 zł brutto; - W przypadku składania

oferty na Część 1 i Część 2 (łącznie) zamówienia: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najnmiej ] usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.

polegającą na zimowym utrzymaniu dróg poprzez odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości
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zimowej na drogach o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. a) dysponuje do

realizacji zamówienia minimum: 1) 1 pługiem lemieszowym z piaskarko - solarką oraz 2

pługami lemieszowymi zamontowanymi do samochodów ciężarowych, koparek lub koparko —

ładowarek, ciągników — w przypadku ubiegania się/ powierzenia zimowego utrzymania dróg
dla jednej z dwóch części zamówienia (Część 1 lub Część 2). 2) 2 pługami lemieszowymi z

piaskarko - solarką oraz 4 pługami lemieszowymi zamontowanymi do samochodów

ciężarowych, koparek lub koparko — ładowarek, ciągników — w przypadku ubiegania się/
powierzenia zimowego utrzymania dróg dla dwóch części zamówienia lącznie (Część 1 i

Część 2) .

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

lnforrnacje dodatkowe: 5.3.4.Wykonawcamoże w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów,musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 5.3.7.Wykonawca,który polega na sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie

ponosi winy. 5.3.8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający Żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał
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się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt

5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. 5.3.9.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w

szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10.Zamawiający

żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w pkt 6.6. ppkt 1-4 SIWZ. 5.3.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia

oraz spełniania, w zakresie, wjzńdm powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

(odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ).

III.2) PODSTAWYWYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawywykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewidujewykluczenie wykonawcy na podstawieart. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje nastepujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3)WYKAZ OŚWIADCZENSKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU
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WSTĘPNEGOPOTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGAON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiuwykluczeniu oraz spelnianiuwarunków udzialuw

postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWYPZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy Z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub Zdrowotne albo - w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w

załączniku nr 7 do SIWZ); 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór
dokumentu zawarty jestw załączniku nr 7 do SIWZ); 3) oświadczenia wykonawcy 0

niezaleganiu Z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie Z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu

zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ), 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który Złożył

odrębną ofertę; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może

Złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór
dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ).

III.5)WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓWSKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWA W ART. 25 UST. 1 PKT ]
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USTAWYPZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

określonego w pkt 5.3,3, SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem

ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli Z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych

dokumentów — oświadczenie wykonawcy.W przypadku usług nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wzór wykazu

zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). b) Wykaznarzędzi, wyposażenia zakładu lub

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór dokumentu zawarty jest

w załączniku nr 5 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIEKRYTERIÓWSELEKCJI:

rue) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓWSKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWAW ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWYPZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONEW pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

lV.l.4)Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

lV.l.5.)Wymaga się zlożenia ofertywariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

Nie

lV.l.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

lV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenieaukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionychwartości,wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać_ które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bedą warunki. na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIAOCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanieprocedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawiektórej dokonano wyboruwykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doo/czy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu:
Data: 2018-11-27, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowaniao udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środkówz pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczonena sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowaniao udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniuzamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiającyzamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Chylice, Chyliczki, Chylice -
Część

1 Nazwa: Kolonia, Jaktorów, Jaktorów - Kolonia, Budy Grzybek, Budy Michalowskie.
nr:

Stare Budy (od wiaduktu CMK w stronę Jaktorowa) — ok. 90 km dróg.

]) 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
budowlanezPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapobieganiu i likwidacji śliskości

zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu przejezdności dróg oraz parkingów gminnych

znajdujących się w zarządzie Gminy Jaktorów. Zimowe utrzymanie dróg to wszelkie zabiegi

(monitorowanie stanu dróg, odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach itp.) mające na celu

zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami

atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu, opady marznącej mżawki itp.. Rozpoczęcie i
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zakończenie usługi zimowego utrzymania dróg będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i

następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może

zawiesić prowadzenie akcji zimowej, a także dokonać odwołania zawieszenia. Zakres usługi dla I

części zamówienia: 1. Wykonywanie zimowego utrzymania dróg zgodnie ze specyfikacją techniczną

stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Zapewnienie sprzętu i materiału niezbędnego do świadczenia

usługi (piaskarko ~ solarki z plugiem lemieszowym, pługi lemieszowe zamontowane do

samochodów ciężarowych lub koparek, sól drogowa, mieszanki piaskowe z domieszką soli

drogowej). 3. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg poprzez: a) odśnieżanie dróg z

jednoczesnym ich posypywaniem mieszanką piasku i soli drogowej lub samej soli drogowej, b)

odśnieżanie dróg bez konieczności ich posypywania mieszankami pisakowo — solnymi, Zakres

usługi niezbędny do wykonania będzie na bieżąco telefonicznie ustalany pomiędzy Wykonawcą i

Zamawiającym. 4. Rozpoczęcie pracy na drogach musi nastąpić maksymalnie w ciągu 2,5 godziny

licząc od zgłoszenia telefonicznego konieczności ich wykonania dokonanego przez Zamawiającego i

przyjętego przez Wykonawcę. Czas reakcji stanowi jedno z kryterium wyboru oferty więc może ulec

skróceniu W przypadku zaproponowania krótszego terminu przez Wykonawcęw ofercie. 5. W razie

wystąpienia sytuacji wymagających nagłej interwencji związanej z zapewnieniem przejezdności na

drogach (zapewnienie ochrony życia i zdrowia), przystąpienie do pracy musi nastąpić niezwłocznie

od otrzymania przez Zamawiającego telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego pracownika

Urzędu Gminy bez względu na zaproponowany przez Zamawiającego w ofercie czas reakcji jednak

nie później niż w ciągu 30 minut. 0 zaistnieniu sytuacji nagłej Zamawiający niezwłocznie informuje

telefonicznie Wykonawcę. 6. Podejmowanie w razie pilnej potrzeby działań związanych z zimowym

utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań i ponagleń ze strony Zamawiającego. 0
podjęciu działań należy niezwłocznie poinformować telefonicznie Zamawiającego. 7. Wykonawca

jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących

warunków: a) dostępność telefoniczna b) operator jednostki sprzętowej. która świadczyła będzie

usługę zimowego utrzymania musi być wyposażona w telefon komórkowy umożliwiający stały

kontakt z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wykaz

telefonów komórkowych, o których mowa powyżej. Szczegółowy wykaz ulic z podziałem na części

zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ — Wykaz ulic objętych zimowym odśnieżaniem z podziałem

na części.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3)Wartość części zamówieniau'eżeli zamawiający podaje informacje 0 wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Bieganów,Mariampol,
Część

2 Nazwa: Międzyborów, Henryszew, Sade Budy, Grądy, Budy Zosine, Stare Budy (od
nr: .

wiaduktu CMK w stronę Międzyborowa) — ok. 80 km dróg

1) 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
budowlanezPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapobieganiu i likwidacji śliskości

zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu przejezdności dróg oraz parkingów gminnych
znajdujących się w zarządzie Gminy Jaktorów. Zimowe utrzymanie dróg to wszelkie zabiegi

(monitorowanie stanu dróg, odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach itp.) mające na celu

zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami

atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu, opady marznącej mżawki itp.. Rozpoczęcie i

zakończenie usługi zimowego utrzymania dróg będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i

następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może
zawiesić prowadzenie akcji zimowej, a także dokonać odwołania zawieszenia. Zakres usługi dla II

części zamówienia: 1. Wykonywanie zimowego utrzymania dróg zgodnie ze specyfikacją techniczną
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stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Zapewnienie sprzętu i materiału niezbędnego do świadczenia

usługi (piaskarko — solarki z plugiem lemieszowym, pługi lemieszowe zamontowane do

samochodów ciężarowych lub koparek, sól drogowa, mieszanki piaskowe z domieszką soli

drogowej). 3. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg poprzez: a) odśnieżanie dróg z

jednoczesnym ich posypywaniem mieszanką piasku i soli drogowej lub samej soli drogowej, b)

odśnieżanie dróg bez konieczności ich posypywania mieszankami pisakowo — solnymi, Zakres

usługi niezbędny do wykonania będzie na bieżąco telefonicznie ustalany pomiędzy Wykonawcą i

Zamawiającym. 4. Rozpoczęcie pracy na drogach musi nastąpić maksymalnie w ciągu 2,5 godziny

licząc od zgłoszenia telefonicznego konieczności ich wykonania dokonanego przez Zamawiającego i

przyjętego przez Wykonawcę. Czas reakcji stanowi jedno z kryterium wyboru oferty więc może ulec

skróceniu w przypadku zaproponowania krótszego terminu przez Wykonawcęw ofercie. 5. W razie

wystąpienia sytuacji wymagających nagłej interwencji związanej z zapewnieniem przejezdności na

drogach (zapewnienie ochrony życia i zdrowia), przystąpienie do pracy musi nastąpić niezwłocznie

od otrzymania przez Zamawiającego telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego pracownika

Urzędu Gminy bez względu na zaproponowany przez Zamawiającego w ofercie czas reakcji jednak
nie później niż w ciągu 30 minut. 0 zaistnieniu sytuacji nagłej Zamawiający niezwłocznie informuje
telefonicznie Wykonawcę. 6. Podejmowanie w razie pilnej potrzeby działań związanych z zimowym

utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań i ponagleń ze strony Zamawiającego. 0
podjęciu działań należy niezwłocznie poinformować telefonicznie Zamawiającego. 7. Wykonawca

jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących
warunków: a) dostępność telefoniczna b) operator jednostki sprzętowej, która świadczyła będzie

usługę zimowego utrzymania musi być wyposażona w telefon komórkowy umożliwiający stały

kontakt z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wykaz
telefonów komórkowych, o których mowa powyżej. Szczegółowy wykaz ulic z podziałem na części

zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ — Wykaz ulic objętych zimowym odśnieżaniem z podziałem

na części.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówieniaGeżełi zamawiającypodaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podg1adOpubIikowanego.aspx?id=c8a
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