
GKM.271.2.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Zimowe utrzymanie dróg”

1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ

    www.bip.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg będących w  
     zarządzie Gminy Miejskiej Hajnówka rozumiane jako akcja czynna, od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 

31 marca 2021 r., poprzez:
a/ odśnieżanie dróg i ulic oraz ścieżek rowerowych na całej długości i szerokości jezdni do uzyskania 
czystej nawierzchni, a odsunięty śnieg pozostawić na krawędzi krawężnika z jezdnią, ze szczególnym 
uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy w sposób nie powodujący 
utrudnień w ruchu drogowym;
b/ usuwaniu śliskości zimowej oraz gołoledzi poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi (piasek ) 
oraz rozmrażającymi (mieszanka solno – piaskowa),
c/ odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów oraz zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania 
się komunikacji miejskiej,
d/ Wykonawca przy zimowym utrzymaniu dróg powinien zachować szczególną staranność przy 
odśnieżaniu miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne
e/  zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki,
f/ pełnienia dyżurów z gotowością sprzętu i transportu,
g/ pozimowego sprzątania piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg,
h/ praca przy zimowym utrzymaniu dróg wykonywana będzie sprzętem Wykonawcy. Wykonawca 
zapewnia zakup i transport materiałów niezbędnych przy usuwaniu śliskości i gołoledzi oraz miejsce, w 
którym materiały te będą składowane,
i/ Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie 
wypadki i szkody związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zimowego 
utrzymania dróg,
j/ wywóz nagromadzonego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na zasadzie odrębnego 
rozliczenia). 

2. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Hajnówka rozliczane będzie według stawki
ryczałtowej za każdą dobę zimowego utrzymania dróg, określonej w formularzu ofertowym, w systemie
miesięcznym po zakończonym miesiącu prowadzenia zimowego utrzymania dróg:
 
a)  opłata za akcję czynną w wysokości 100% ustalonej dziennej stawki ryczałtowej.

     akcja czynna – utrzymywanie przejezdności na ulicach I i II standardu zgodnie z przyjętymi standarda-
mi. W akcji uczestniczą wszystkie piaskarko-solarki zadeklarowane w umowie. Podczas ciągłych opa-
dów śniegu działania muszą być ponawiane z częstotliwością zapobiegającą tworzenie się śliskości po-
śniegowej.



    Należy usuwać tworzące się wałki śniegowe powstałe podczas odśnieżania ulic wzdłuż parkingów,
    przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej do godz.600 rano.
    Podczas odśnieżania należy zwrócić uwagę na nie niszczenie linii brzegowej krawężników w
   drogach i  obrzeży trawnikowych na chodnikach.

 b) opłata za usuwanie śliskości tylko chodników w wysokości 30% ustalonej dziennej stawki

     ryczałtowej za odśnieżanie dróg gminnych. W przypadku wystąpienia gołoledzi, prace należy 
    prowadzić w czasie opadów, aż do uzyskania stanu nawierzchni chodnika gwarantującego 
    bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 2 godzin od ustania opadów. Łączna masa
    pojazdu wraz z całym osprzętem pracujących przy utrzymaniu chodników, nie powinna
    przekraczać 3,5 tony.
3. W wyżej wymienionych punktach a, b, dziennej stawki ryczałtowej nie sumuje się, stosuje się
   jedną z nich w rozliczeniu dobowym. 
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
    osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
    a) odśnieżanie ulic i chodników
    b) posypywanie ulic i chodników środkiem usuwającym śliskość

    CPV:  90620000-9,  90630000-2,  90611000-3

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Termin wykonania zamówienia.

    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
     a) 01.11.2020 r. do 31 marca 2021 roku,   

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

    6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
         a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
              odrębnych przepisów: 
              - brak wymagań
          b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
              - brak wymagań                      
          c) zdolności technicznej lub zawodowej     
             - wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej
               usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg (należy przez to rozumieć zimowe utrzymanie
               dróg o łącznej długości min. 40 km.) 
    6.2 Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1
          ustawy Prawo zamówień publicznych.   

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
    postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    7.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
           określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
            a) brak wymagań
     7.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
          finansowej:
           a) brak wymagań
     7.3 Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową:
          a)  wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
              składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
              podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
              wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
              wykonywane należycie - zał. nr 4 do SIWZ

    



      7.4 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  w  oparciu  o  pkt 6.1 siwz.    
     7.5 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
           Polskiej, zamiast  dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 7.4 złoży  dokumenty  
           wystawione  w  kraju, w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające 
           odpowiednio, że:

                 a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości - dokument ten powinien być
                      wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                
           7.6 Jeżeli  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
                 zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów, o  których  mowa
                 w  pkt. 7.5 lit a, zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio oświadczenie
                 wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
                 osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
                 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
                 na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

           Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 7.5 lit.a.
    7.7 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w
           oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
           warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.
           W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
           każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
    7.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
           art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
           przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
           ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.
    7.9  Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 i 7.4 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

 8. Wymagania dotyczące wadium

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena                                - 60%  
      b) termin płatności faktury – 40%

10.  Miejsce i termin składania ofert

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka,  ul. A. Zina 1
       pokój nr 219 (sekretariat), do dnia  22.09.2020 r.  do godz. 10:00

       Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.           

11. Termin związania ofertą

     Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p. 
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

                       Z-ca Burmistrza 
          Ireneusz Kiendyś                            

Hajnówka, dnia 14.09.2020 r.
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