
Ogłoszenie nr 353693 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

Nowy Tomyśl: „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym

utrzymaniem dróg i ulic w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na

terenie Gminy Nowy Tomyśl”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane 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: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska  33,

64300   Nowy Tomyśl, państwo , woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 614 422 754, e-mail

zamowienia@nowytomysl.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowytomysl.pl
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(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 w

jakim 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):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług związanych z

kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie

Gminy Nowy Tomyśl”

Numer referencyjny ZP.271.55.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z

kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018r. na terenie

Gminy Nowy Tomyśl. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu

odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających; 2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu

pojazdów mechanicznych; 3) sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników; 4) uszorstnianie nawierzchni po

odgarnięciu śniegu i lodu; 6) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem

podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym; 7) w przypadku intensywnych opadów
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śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego

sprzętu; 8) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych

objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w

ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” . 3. Całość zamówienia została podzielona na dwie części (wykaz

rejonów objętych zimowym utrzymaniem dróg gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr

1 do SIWZ). Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardów określonych w wykazie

standardów zimowego utrzymania dróg gminnych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ): Część I zamówienia -

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 1 - Miasto”, obejmuje: 15,25 km dróg – standard II, 11,65 km

dróg – standard III, 16,67 km dróg – standard IV Część II zamówienia - „Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Rejonu nr 2 - Gmina” obejmuje: 34,56 km dróg – standard III, 266,17 km dróg – standard IV. 4.Zamawiający

szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia łącznej maksymalnie: Część I zamówienia: 610 km

dróg – standard II, 466 km dróg – standard III, 333,40 km dróg – standard IV, Część II zamówienia: 1.036,80

km dróg – standard III, 5.323,40 km dróg – standard IV. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji długości.

Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do

określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. Wraz z

zaproszeniem do negocjacji (zwanym dalej „Zaproszeniem”) Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do

przeprowadzenia postępowania, w tym: 1.Wykaz Rejonów objętych zimowym utrzymaniem – załącznik nr 1,

2.Wykazie Standardów zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 2, 3.Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 3,

4.Projektu Umowy - załącznik nr 4.

II.5) Główny kod CPV): 90620000-9,

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust.1 pkt 4)  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
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jest zgodne z przepisami:

zgodnie z art.67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z

2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej: ustawa Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,

jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podst. art.89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a

pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu nr

Ogłoszenie nr 335918 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.pod nr referencyjnym ZP.271.55.2016)w dniu 16.11.2016

r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie

zamówienia, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA,  ,  Jasielska 7B,  60-476, 

Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
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