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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543811-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Usługi odśnieżania
2018/S 238-543811

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Skiba
Tel.:  +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl 
Faks:  +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.myslenice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://przetargi.myslenice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.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 publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe
utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w adm. UM i Gminy Myślenice - e. II

mailto:info@myslenice.pl
http://www.myslenice.pl
http://przetargi.myslenice.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Numer referencyjny: INW.271.37.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Sołectw Bysina, Jasienica oraz Głogoczów,
stanowiących część gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice poprzez
świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili
pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje sześć części, na które Wykonawcy mogą składać odrębne oferty, tj.:
1) Część zamówienia nr 1– sołectwo Bysina, Jasienica,
2) Cześć zamówienia nr 2 – sołectwo Głogoczów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy
oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące zasad realizacji dostaw zawiera Część II SWZ – Wzór umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część zamówienia nr 1– sołectwo Bysina, Jasienica,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Myślenice - sołectwo Bysina, Jasienica,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Sołectw Bysina, Jasienica stanowiących
część gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice poprzez świadczenie usług:
odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi
oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczyszczania dróg po ustaniu opadów / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć zamówienia nr 2 – sołectwo Głogoczów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Myślenice- sołectwo Głogoczów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Głogoczów, stanowiącą część
gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice poprzez świadczenie usług:
odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi
oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczyszczania dróg po ustaniu opadów / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczeniu z postępowa
niapodlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12) –
23) ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt
1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w trym zakresie żadnych warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż
dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
Dla części zamówienia nr 1:
a) ładowarka – 1 szt.,
b) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt.
Dla części zamówienia nr 2:
a) pługopiaskarka – 2 szt. (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę),
b) ładowarka – 1 szt.,
c) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt.
W przypadku uszkodzenia sprzętu zamiennik sprzętowy musi być o identycznych parametrach

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przewiduje się możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach wystąpienia okoliczności wskazanych
mwarunkach umowy oraz na zasadach tam wskazanych. Niezależnie od powyższego zmiana umowy może
zostać dokonana na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wartości
50 % zamówienia podstawowego.W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu usług o usługi
podobne, zamówienia takie zostaną udzielone zgodnie z art. 66 i nast. ustawy pzp

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający po wnikliwej analizie okoliczności faktycznych oraz stanu prawnego, związanych z
przeprowadzeniem przedmiotowego zamówienia stwierdza, iż w ww. sytuacji zachodzi pilna potrzeba
udzielenia zamówienia publicznego z zastosowaniem skróconego terminu składania ofert na wykonanie usług
zimowego utrzymania dróg publicznych oraz ciągów pieszych. Ustalenie 35 dniowego terminu składania
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ofert uniemożliwiłoby przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w dostatecznie sprawny sposób.Ponadto biorąc pod uwagę ww. okoliczności, Zamawiający skraca termin
składania ofert do 15 dni. Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na porę roku oraz towarzyszący jej stan
pogodowy, konieczne jest podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do przeprowadzenia przedmiotowego
zamówienia publicznego w optymalnie szybki sposób.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 09:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z uwagi na ograniczenia formularza Zamawiający podaje skrócone informacje dotyczące dokumentów
wymaganych od Wykonawcy, wskazując jednocześnie iż formę, treść oraz wzory stosowanych dokumentów
opisują postanowienia pkt 9 IDW, pkt 10 oraz pkt 15 IDW oraz załączników do IDW (część I SIWZ).
Pełna nazwa zamówienia to: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie
miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – etap II” ze względu na ograniczoną liczbę znaków, w niektórych polach
formularza głoszenia o zamówieniu, Zamawiający zmuszony jest zastosować skróconą nazwę zamówienia.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW
b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu, Załącznik nr 2 do niniejszej IDW - w formie wypełnionego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia;
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c) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.2) lub 9.1.3) polega
nazdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę
lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;
a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej IDW – składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert;
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW na wezwanie Zamawiającego;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składane
zgodnie z pkt 10.2.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW na wezwanie Zamawiającego;
e) oświadczenie 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 składane zgodnie z pkt 10.2.3) IDW na wezwanie Zamawiającego;
f) wykaz usług wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW –
składany zgodnie z pkt 10.3.1) na wezwanie Zamawiającego;
g) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, składane na
podstawie pkt 10.3.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;
h) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienione w lit b) – e) powyżej, w celu wykazania braku
istnienia, wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotu trzeciego - składane na podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa

http://www.uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

