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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400704-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Usługi odśnieżania
2019/S 163-400704
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
291009834
ul. Głogowskiego 3/5
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kaczmarska
Tel.: +48 412672133
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Faks: +48 412672110
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.ostrowiec.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/

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:
Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych o dł. 142 890 mb i
dróg powiatowych o dł. 39 345 mb na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sezonie 2019/2020.
Numer referencyjny: Or.271.33.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90620000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni
dróg gminnych o długości 142 890 mb i dróg powiatowych o długości 39 345 mb na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w sezonie 2019/2020.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
— likwidację zaśnieżenia, śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej,
— działania polegające na przywróceniu przejezdności pojazdów osobowych i likwidacji śliskości na drogach II
kolejności utrzymania,
— załadunek i wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego
funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta,
— ustawienia skrzyń z piachem na niebezpiecznych skrzyżowaniach i wzniesieniach w miejscach wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiającego (skrzynie i piach dostarcza Wykonawca),
— mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji zimowej przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych,
— zwiezienie skrzyń w terminie 14 dni od daty zakończenia zimowego utrzymania,
— jednorazowe sprzątanie ulic gminnych i powiatowych po zimie, polegające na uprzątnięciu wszystkich ulic
okrawężnikowanych o długości 108 802,00 mb po akcji zima.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia sprzętu / 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: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych usług do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku
wystąpienia wyjątkowo długotrwale utrzymujących się trudnych warunków zimowych na drogach.
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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
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł.)
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV SIWZ.

3/8

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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 zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41
ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydane przez właściwego starostę.
Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:
— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
. kserokopia aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o
odpadach.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600
000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą
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jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto w
okresie sezonu zimowego lub 3 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto w okresach
sezonów zimowych.
2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) Dysponowanie sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:
— 6 szt. pojazdów samochodowych typu piaskarka i solarko-piaskarka z pługiem o ładowności nie mniejszej niż
4 t,
— jeden samochód ciężarowy do wywożenia śniegu o ładowności nie mniejszej niż 5t,
3

— jedna koparko-ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1m (z lemieszem),
— ciągnik z pługiem,
— równiarka
b) Dysponuje sprzętem rezerwowym, na wypadek awarii sprzętu podstawowego
Sprzęt Wykonawcy służący do zimowego odśnieżania musi być wyposażony w urządzenie GPS zapewniające
śledzenie pojazdu (raportowania „akcji zima” odśnieżania i posypywania) wraz z oprogramowaniem
zapewniającym monitorowanie jednostek odśnieżających oraz urządzenia służące do łączności z kierowcą na
terenie całego miasta (telefon komórkowy).
c) Wykonawca musi posiadać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
(max. 5 km od granicy administracyjnej miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym
i logistycznym, zapewniającym utrzymanie sprzętu w stanie gotowości, sprawne i terminowe (zgodnie z
wymogami Zamawiającego) podjęcie każdej z akcji w ramach zimowego utrzymania oraz pełnienie dyżurów,
umożliwiających szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna być
dodatkowo wyposażona w środki łączności.
d) posiada umowę lub promesę umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek
wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
1. wykaz wykonanych usług
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych oraz kserokopie dokumentów świadczących o
prawie do dysponowania wymienionym sprzętem.
3. oświadczenie o dysponowaniu sprzętem rezerwowym,
4. dokument lub oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca posiada na terenie Ostrowca Św. lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości max. 5 km granic administracyjnych miasta) bazę techniczną z
zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym,
5. kserokopia umowy lub promesy umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek
wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które składa wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
I 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp- oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
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
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odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 8
do SIWZ);
3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8
do SIWZ);
4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru
Lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp,
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Informacja o podmiotach zagranicznych znajduje się w Rozdziale XII pkt 3.2 (str. 15 i 16) SIWZ.
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:
Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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: 26/09/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 26/09/2019
Czas lokalny: 10:00
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Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Urząd Miasta ul.Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr
003, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.
Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II lub III kwartał 20120 roku.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Do Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ) –
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy
nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
notariusza.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane
we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia
informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019
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