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Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015
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Ogłoszenie o zamówieniu
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza
Namysłowa

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

ul. Stanisława Dubois 3

Miejscowość:

Namysłów

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, pokój nr 26,
budynek B

Osoba do kontaktów:

Katarzyna Kulej

E-mail:

zamowienia@namyslow.eu

Kod pocztowy: 46-100
Tel.: +48 774190359

Faks: +48 774104841

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.namyslow.eu
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny: (proszę określić)
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów
na lata 2012-2015
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
(a) Roboty budowlane
Wykonanie

(b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Najem

(c) Usługi
Kategoria usług: nr 16
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług
miasto i gmina Namysłów
Kod NUTS

II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

albo w miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT:
albo Zakres: między

Waluta:
i

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znany) :
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi sprzątania i zamiatania ulic – 90610000–6; Usługi
usuwania oblodzenia – 90630000–2; Usługi sprzątania parkingów – 90914000–7; Usługi odśnieżania –
90620000–9; Usługi zbierania śmieci – 90511300–5. Przedmiot zamówienia obejmuje letnie oczyszczanie ulic
i chodników na terenie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy
w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2015r. 1. Letnie oraz zimowe oczyszczanie dróg i chodników
(mechaniczne i ręczne) z częstotliwością i terminami określonymi w harmonogramie prac (załącznik nr 3
i nr 7 do siwz). 2. Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów z częstotliwością i terminach określonych w
harmonogramie (załącznik nr 4 do siwz). 3. Zimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg i chodników wg
standardów określonych dla poszczególnych kolejności utrzymania dróg (załącznik nr 5 do siwz) oraz według
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi (załącznik nr 6 do siwz). 4. Letnie zmywanie nawierzchni jezdni z
częstotliwością 2 razy w tygodniu jak w harmonogramie (załącznik nr 3 do siwz). 5. Letnie i zimowe oczyszczanie
przystanków autobusowych na terenie Gminy Namysłów jak w harmonogramie (załącznik nr 8 do siwz). I.
Standardy i technologia wykonywania prac Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i chodników w okresie
niewystępowania zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu zimowego, łącznie z dostępnymi powierzchniami
zatok parkingowych i tzw. martwymi polami jezdni obejmuje: 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg i placów
wraz z tzw. martwymi nawierzchniami jezdni i dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych, oraz ręczne
zamiatanie chodników i placów z częstotliwością i w terminach określonych w harmonogramie prac stanowiącym
załącznik nr 3 i 7 do siwz. Zamiatanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie zamiecionej jezdni i
chodnika bez śladów, w postaci nie zebranych zanieczyszczeń, nie powodując zanieczyszczenia przylegających
do jezdni chodników i terenów zieleni oraz bieżące wywożenie zebranych zanieczyszczeń na wysypisko. 2.
Zmywanie jezdni dróg miejskich w okresie lata od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku jak w harmonogramie
(załącznik nr 3 do siwz). 3. Jednorazowe gruntowne oczyszczanie dróg (nieoczyszczonych w okresie zimowym,
a włączonych do oczyszczania letniego), przed rozpoczęciem letniego oczyszczenia uzyskując efekt należytego
odcięcia brzegów trawników, dokładnie wyciętych przerostów traw i chwastów, zamiecionych krawężników
oraz pasów przykrawężnikowych jezdni. Czas wywiezienia urobku na wysypisko nie może przekraczać 24
godzin od momentu jego zebrania. W przypadku braku chodnika zebrany urobek należy wywozić na bieżąco.
Wykonanie tych prac jest warunkiem rozpoczęcia prac letniego oczyszczania. Terminy oczyszczania tych dróg
zostaną uzgodnione przez strony. Po oczyszczeniu pozimowym dokonany zostanie odbiór wszystkich tras,
zakończony podpisaniem dwustronnego protokołu z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Opróżnianie
koszy, pojemników i kontenerów ulicznych według harmonogramu (załącznik nr 4 do siwz) z sortowaniem
odpadów oraz z odwiezieniem na sortownię miejską. 5. Utrzymanie w czystości jezdni i chodników oraz pasa
przykrawężnikowego gwarantujące utrzymanie tych powierzchni w stanie bez przerostów trawy i chwastów,
zalegania piasku oraz innych zanieczyszczeń w czasie całego okresu oczyszczania. 6. Demontaż uszkodzonych
koszy ulicznych lub indywidualna zmiana lokalizacji koszy lub kontenerów oraz bieżąca naprawa według
wskazań Zamawiającego. 7. Ustawienie na terenach miejskich około 6 sztuk kontenerów na czas trwania
akcji pn. Sprzątanie Świata oraz ich uprzątnięcie wraz z pozostałymi nieczystościami po zakończeniu akcji. 8.
Uporządkowanie terenów miejskich po Sylwestrze i imprezach masowych – 3 razy w ciągu roku. 9. Patrolowanie i
kontrolowanie stanu nawierzchni obsługiwanych dróg oraz przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu.
II. Zimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg obejmuje: 1. Posypywanie nawierzchni dróg środkami
chemicznymi oraz płużenie śniegu, celem zapobiegania gołoledzi, usuwania szronu i szadzi według standardów
określonych dla poszczególnych kolejności utrzymania dróg (zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do siwz). Zabrania się używania żużli i szlak paleniskowych jako materiałów
szorstkich. 2. Stosowana będzie mieszanka chlorku sodu i piasku w proporcji 1:3 w stosunku wagowym. 3.
Oczyszczanie, zgarnianie i wywożenie śniegu i lodu w przypadku nadmiernego jego nagromadzenia. 4. Posypanie
minimum 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni, liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od
krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej, a także minimum 90% rzeczywistej szerokości
chodnika. Posypanie jezdni należy wykonywać przy prędkości max 30 km/godz. 5. Płużenie należy wykonywać
przy prędkości jazdy zespołu pługów 15 km/godz. Szerokość płużenia obejmuje 80% szerokości jezdni, tj. od
osi jezdni jednokierunkowych, łącznie z zatokami przystankowymi. Szczególnie dokładnie należy wykonywać
płużenie przy wpustach ulicznych, aby odkryć studzienki odwadniające. 6. Zgarnianie śniegu z jezdni, według dróg
płużenia z jednoczesnym asymetrycznym posypywaniem jezdni przez pługopiaskarkę będącą na końcu zespołu
pługów w celu posypania 80% jezdni oraz ręczne posypywanie chodników (80% powierzchni). 7. Jednorazowe
umycie po zakończeniu każdego sezonu zimowego: a) koszy, a w przypadku koszy stalowych – pomalowanie,
b) wszystkich znaków drogowych pionowych przy ulicach. 8. Przygotowanie do oczyszczania letniego tras
objętych oczyszczaniem zimowym, obejmuje oczyszczanie jezdni i pasów przykrawężnikowych, łącznie z pasami
rozdzielającymi, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. polami martwymi oraz
odcięcie brzegów trawnika na tych odcinkach jezdni, na których jest to konieczne ze względu na właściwe
oczyszczanie krawężnika. Na odcinkach gdzie nie występują krawężniki, oczyszczeniu podlega utwardzona
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nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Wykonywanie tych prac jest warunkiem rozpoczęcia cyklicznego letniego
oczyszczania.
9. Patrolowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni obsługiwanych dróg oraz przekazywanie bieżących informacji
Zamawiającemu. III. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 1. Sprzątanie przystanków oraz terenu
wokół przystanku w miarę potrzeb (przewiduje się sprzątanie każdego przystanku 4 razy w miesiącu). Posprzątać
należy teren z wszelkich odpadków, szkła, piasku, trawy, chwastów, liści oraz innych śmieci. Usuwanie śmieci z
przystanków autobusowych oraz terenu przyległego po zgłoszeniu Zamawiającego, Policji bądź Straży Miejskiej
należy wykonać nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Za teren przyległy do przystanku autobusowego
należy rozumieć teren pomiędzy wiatą przystankową, a krawędzią jezdni oraz teren wokół wiaty 2,0 m od
ścian bocznych i ściany tylnej wiaty. Przystanki autobusowe powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich
czystość. 2. W okresie zimowym należy usuwać śnieg i śliskość wokół przystanków w sposób zapewniający
bezpieczne dojście i korzystanie z przystanków dla mieszkańców. 3. Należy regularnie opróżniać kosze ze śmieci
na przystankach – 1 raz w tygodniu. 4. Wszelkie dewastacje, szkody dotyczące przystanków autobusowych
(wybite szyby, zniszczone ławki, uszkodzone poszycia dachowe itp.) należy zgłaszać do Zamawiającego. IV.
Warunki techniczne 1. Zaplecze techniczne: a) Wykonawca zapewni, aby lokalizacja bazy zaplecza technicznego
znajdowała się nie dalej niż 5 km od granic administracyjnych miasta Namysłów i gwarantowała podjęcie i
wykonanie działań zimowych w określonych normach czasowych oraz prac oczyszczania letniego w terminach
wynikających z technologii i przyjętych harmonogramów, b) Wykonawca zapewni wyposażenie stanowiska
dyspozycyjnego, czynnego całą dobę w następujące media: bezpośrednią łączność telefoniczną, bezpośrednią
łączność faksową (linia samodzielna), łączność bezprzewodową ze swoimi jednostkami pracującymi w terenie,
c) Wykonawca zapewni składowiska materiałów stosowanych do zapobiegania śliskości zimowej, nie dalej niż
5 km od granic administracyjnych miasta Namysłów, d) Wykonawca zapewni zgromadzenie na składowisku
przed każdym sezonem zimowym tj. do 10 października soli i mieszanki wystarczających do minimum 5 posypań
obsługiwanych tras w sezonie zimowym oraz utrzymywania niezbędnego zapasu tych materiałów na bieżąco
(minimum 300 ton mieszanki). 2. Sprzęt specjalistyczny: a) dysponowanie jedną pługopiaskarką i dwoma
pługami, z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, b) dysponowanie sprzętem do: załadunku
środków chemicznych (soli i mieszanki) w liczbie minimum 1 jednostki załadowczej, przygotowania mieszanek
o właściwych parametrach, c) dysponowanie jedną zamiatarką mechaniczną samozbierną do zamiatania jezdni
ulic, z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, pozwalającej na oczyszczanie jezdni ulic (lewy
i prawy krawężnik), d) dysponowanie jedną polewarko – zmywarką mechaniczną do zmywania jezdni ulic z
uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, pozwalającej na zmycie jezdni ulic (lewy i prawy
krawężnik), e) dysponowanie sprzętem ręcznym do czyszczenia chodników (wózki, miotły, itp.) minimum po 5
sztuk, f) dysponowanie dwoma pojazdami przystosowanymi do opróżniania pojemników i przewozu kontenerów,
g) posiadanie dwóch samochodów patrolowych do kontroli obsługiwanych tras – wyposażonych
w bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy i swoimi jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie.3.
Wymagania jakościowe sprzętu: Sprzęt przewidziany do realizacji zamówienia powinien być wyposażony w
bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy oraz spełniać następujące wymagania techniczne: a) piaskarki
muszą posiadać: możliwość regulowania szerokości posypywania (pas posypywania minimum 6 m), możliwość
regulowania gęstości posypywania (10, 20, 30 g/m2), b) szerokość robocza pługa powinna wynosić minimum
2,5 m, c) przynajmniej jeden pług z każdego zespołu płużącego powinien posiadać bezprzewodową łączność
radiową z bazą Wykonawcy. V. Wymagania jakościowe 1. Wykonawca zapewni wykorzystanie jednostek taborowo
– sprzętowych do oczyszczania
i zimowego utrzymania z zastosowaniem się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.,
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 2. Wykonawca musi posiadać wymaganą przez Zamawiającego liczbę jednostek
sprzętowych do oczyszczania w warunkach zimowych (piaskarki i pługi) i w warunkach letnich (zamiatarkii
polewarki), określoną w opisie przedmiotu zamówienia, w warunkach technicznych pkt. 2, niezbędnych do
należytego wykonania zamówienia. Powierzchnia utwardzona ulic miejskich wykazana
w harmonogramie oczyszczania ulic i chodników oraz w harmonogramie zimowego utrzymania dróg, będzie
ulegała zwiększaniu w kolejnych latach w związku z przewidywanymi inwestycjami w zakresie budowy dróg.
W związku z powyższym należy w ofercie założyć coroczny wzrost powierzchni utwardzonej przewidzianej do
oczyszczania letniego i zimowego utrzymania o 5.000 m2. W ramach oczyszczania ulic wymienionych w wykazie,
Wykonawca prowadzi działania interwencyjne.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

90610000

Dodatkowe przedmioty

90630000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

90620000
90914000
90511300
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
tak

nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable)
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi sprzątania i zamiatania ulic – 90610000–6; Usługi
usuwania oblodzenia – 90630000–2; Usługi sprzątania parkingów – 90914000–7; Usługi odśnieżania –
90620000–9; Usługi zbierania śmieci – 90511300–5. Przedmiot zamówienia obejmuje letnie oczyszczanie ulic
i chodników na terenie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy
w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2015r. 1. Letnie oraz zimowe oczyszczanie dróg i chodników
(mechaniczne i ręczne) z częstotliwością i terminami określonymi w harmonogramie prac (załącznik nr 3
i nr 7 do siwz). 2. Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów z częstotliwością i terminach określonych w
harmonogramie (załącznik nr 4 do siwz). 3. Zimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg i chodników wg
standardów określonych dla poszczególnych kolejności utrzymania dróg (załącznik nr 5 do siwz) oraz według
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi (załącznik nr 6 do siwz). 4. Letnie zmywanie nawierzchni jezdni z
częstotliwością 2 razy w tygodniu jak w harmonogramie (załącznik nr 3 do siwz). 5. Letnie i zimowe oczyszczanie
przystanków autobusowych na terenie Gminy Namysłów jak w harmonogramie (załącznik nr 8 do siwz). I.
Standardy i technologia wykonywania prac Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i chodników w okresie
niewystępowania zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu zimowego, łącznie z dostępnymi powierzchniami
zatok parkingowych i tzw. martwymi polami jezdni obejmuje: 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg i placów
wraz z tzw. martwymi nawierzchniami jezdni i dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych, oraz ręczne
zamiatanie chodników i placów z częstotliwością i w terminach określonych w harmonogramie prac stanowiącym
załącznik nr 3 i 7 do siwz. Zamiatanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie zamiecionej jezdni i
chodnika bez śladów, w postaci nie zebranych zanieczyszczeń, nie powodując zanieczyszczenia przylegających
do jezdni chodników i terenów zieleni oraz bieżące wywożenie zebranych zanieczyszczeń na wysypisko. 2.
Zmywanie jezdni dróg miejskich w okresie lata od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku jak w harmonogramie
(załącznik nr 3 do siwz). 3. Jednorazowe gruntowne oczyszczanie dróg (nieoczyszczonych w okresie zimowym,
a włączonych do oczyszczania letniego), przed rozpoczęciem letniego oczyszczenia uzyskując efekt należytego
odcięcia brzegów trawników, dokładnie wyciętych przerostów traw i chwastów, zamiecionych krawężników
oraz pasów przykrawężnikowych jezdni. Czas wywiezienia urobku na wysypisko nie może przekraczać 24
godzin od momentu jego zebrania. W przypadku braku chodnika zebrany urobek należy wywozić na bieżąco.
Wykonanie tych prac jest warunkiem rozpoczęcia prac letniego oczyszczania. Terminy oczyszczania tych dróg
zostaną uzgodnione przez strony. Po oczyszczeniu pozimowym dokonany zostanie odbiór wszystkich tras,
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zakończony podpisaniem dwustronnego protokołu z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Opróżnianie
koszy, pojemników i kontenerów ulicznych według harmonogramu (załącznik nr 4 do siwz) z sortowaniem
odpadów oraz z odwiezieniem na sortownię miejską. 5. Utrzymanie w czystości jezdni i chodników oraz pasa
przykrawężnikowego gwarantujące utrzymanie tych powierzchni w stanie bez przerostów trawy i chwastów,
zalegania piasku oraz innych zanieczyszczeń w czasie całego okresu oczyszczania. 6. Demontaż uszkodzonych
koszy ulicznych lub indywidualna zmiana lokalizacji koszy lub kontenerów oraz bieżąca naprawa według
wskazań Zamawiającego. 7. Ustawienie na terenach miejskich około 6 sztuk kontenerów na czas trwania
akcji pn. Sprzątanie Świata oraz ich uprzątnięcie wraz z pozostałymi nieczystościami po zakończeniu akcji. 8.
Uporządkowanie terenów miejskich po Sylwestrze i imprezach masowych – 3 razy w ciągu roku. 9. Patrolowanie i
kontrolowanie stanu nawierzchni obsługiwanych dróg oraz przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu.
II. Zimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg obejmuje: 1. Posypywanie nawierzchni dróg środkami
chemicznymi oraz płużenie śniegu, celem zapobiegania gołoledzi, usuwania szronu i szadzi według standardów
określonych dla poszczególnych kolejności utrzymania dróg (zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do siwz). Zabrania się używania żużli i szlak paleniskowych jako materiałów
szorstkich. 2. Stosowana będzie mieszanka chlorku sodu i piasku w proporcji 1:3 w stosunku wagowym. 3.
Oczyszczanie, zgarnianie i wywożenie śniegu i lodu w przypadku nadmiernego jego nagromadzenia. 4. Posypanie
minimum 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni, liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od
krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej, a także minimum 90% rzeczywistej szerokości
chodnika. Posypanie jezdni należy wykonywać przy prędkości max 30 km/godz. 5. Płużenie należy wykonywać
przy prędkości jazdy zespołu pługów 15 km/godz. Szerokość płużenia obejmuje 80% szerokości jezdni, tj. od
osi jezdni jednokierunkowych, łącznie z zatokami przystankowymi. Szczególnie dokładnie należy wykonywać
płużenie przy wpustach ulicznych, aby odkryć studzienki odwadniające. 6. Zgarnianie śniegu z jezdni, według dróg
płużenia z jednoczesnym asymetrycznym posypywaniem jezdni przez pługopiaskarkę będącą na końcu zespołu
pługów w celu posypania 80% jezdni oraz ręczne posypywanie chodników (80% powierzchni). 7. Jednorazowe
umycie po zakończeniu każdego sezonu zimowego: a) koszy, a w przypadku koszy stalowych – pomalowanie,
b) wszystkich znaków drogowych pionowych przy ulicach. 8. Przygotowanie do oczyszczania letniego tras
objętych oczyszczaniem zimowym, obejmuje oczyszczanie jezdni i pasów przykrawężnikowych, łącznie z pasami
rozdzielającymi, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. polami martwymi oraz
odcięcie brzegów trawnika na tych odcinkach jezdni, na których jest to konieczne ze względu na właściwe
oczyszczanie krawężnika. Na odcinkach gdzie nie występują krawężniki, oczyszczeniu podlega utwardzona
nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Wykonywanie tych prac jest warunkiem rozpoczęcia cyklicznego letniego
oczyszczania.
9. Patrolowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni obsługiwanych dróg oraz przekazywanie bieżących informacji
Zamawiającemu. III. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 1. Sprzątanie przystanków oraz terenu
wokół przystanku w miarę potrzeb (przewiduje się sprzątanie każdego przystanku 4 razy w miesiącu). Posprzątać
należy teren z wszelkich odpadków, szkła, piasku, trawy, chwastów, liści oraz innych śmieci. Usuwanie śmieci z
przystanków autobusowych oraz terenu przyległego po zgłoszeniu Zamawiającego, Policji bądź Straży Miejskiej
należy wykonać nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Za teren przyległy do przystanku autobusowego
należy rozumieć teren pomiędzy wiatą przystankową, a krawędzią jezdni oraz teren wokół wiaty 2,0 m od
ścian bocznych i ściany tylnej wiaty. Przystanki autobusowe powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich
czystość. 2. W okresie zimowym należy usuwać śnieg i śliskość wokół przystanków w sposób zapewniający
bezpieczne dojście i korzystanie z przystanków dla mieszkańców. 3. Należy regularnie opróżniać kosze ze śmieci
na przystankach – 1 raz w tygodniu. 4. Wszelkie dewastacje, szkody dotyczące przystanków autobusowych
(wybite szyby, zniszczone ławki, uszkodzone poszycia dachowe itp.) należy zgłaszać do Zamawiającego. IV.
Warunki techniczne 1. Zaplecze techniczne: a) Wykonawca zapewni, aby lokalizacja bazy zaplecza technicznego
znajdowała się nie dalej niż 5 km od granic administracyjnych miasta Namysłów i gwarantowała podjęcie i
wykonanie działań zimowych w określonych normach czasowych oraz prac oczyszczania letniego w terminach
wynikających z technologii i przyjętych harmonogramów, b) Wykonawca zapewni wyposażenie stanowiska
dyspozycyjnego, czynnego całą dobę w następujące media: bezpośrednią łączność telefoniczną, bezpośrednią
łączność faksową (linia samodzielna), łączność bezprzewodową ze swoimi jednostkami pracującymi w terenie,
c) Wykonawca zapewni składowiska materiałów stosowanych do zapobiegania śliskości zimowej, nie dalej niż
5 km od granic administracyjnych miasta Namysłów, d) Wykonawca zapewni zgromadzenie na składowisku
przed każdym sezonem zimowym tj. do 10 października soli i mieszanki wystarczających do minimum 5 posypań
obsługiwanych tras w sezonie zimowym oraz utrzymywania niezbędnego zapasu tych materiałów na bieżąco
(minimum 300 ton mieszanki). 2. Sprzęt specjalistyczny: a) dysponowanie jedną pługopiaskarką i dwoma
pługami, z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, b) dysponowanie sprzętem do: załadunku
środków chemicznych (soli i mieszanki) w liczbie minimum 1 jednostki załadowczej, przygotowania mieszanek
o właściwych parametrach, c) dysponowanie jedną zamiatarką mechaniczną samozbierną do zamiatania jezdni
ulic, z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, pozwalającej na oczyszczanie jezdni ulic (lewy
i prawy krawężnik), d) dysponowanie jedną polewarko – zmywarką mechaniczną do zmywania jezdni ulic z

ENOTICES_SDS6 14/10/2011- ID:2011-143278

8/ 20

Formularz standardowy 2 — PL

Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015

uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85, pozwalającej na zmycie jezdni ulic (lewy i prawy
krawężnik), e) dysponowanie sprzętem ręcznym do czyszczenia chodników (wózki, miotły, itp.) minimum po 5
sztuk, f) dysponowanie dwoma pojazdami przystosowanymi do opróżniania pojemników i przewozu kontenerów,
g) posiadanie dwóch samochodów patrolowych do kontroli obsługiwanych tras – wyposażonych
w bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy i swoimi jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie.3.
Wymagania jakościowe sprzętu: Sprzęt przewidziany do realizacji zamówienia powinien być wyposażony w
bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy oraz spełniać następujące wymagania techniczne: a) piaskarki
muszą posiadać: możliwość regulowania szerokości posypywania (pas posypywania minimum 6 m), możliwość
regulowania gęstości posypywania (10, 20, 30 g/m2), b) szerokość robocza pługa powinna wynosić minimum
2,5 m, c) przynajmniej jeden pług z każdego zespołu płużącego powinien posiadać bezprzewodową łączność
radiową z bazą Wykonawcy. V. Wymagania jakościowe 1. Wykonawca zapewni wykorzystanie jednostek taborowo
– sprzętowych do oczyszczania
i zimowego utrzymania z zastosowaniem się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.,
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 2. Wykonawca musi posiadać wymaganą przez Zamawiającego liczbę jednostek
sprzętowych do oczyszczania w warunkach zimowych (piaskarki i pługi) i w warunkach letnich (zamiatarkii
polewarki), określoną w opisie przedmiotu zamówienia, w warunkach technicznych pkt. 2, niezbędnych do
należytego wykonania zamówienia. Powierzchnia utwardzona ulic miejskich wykazana
w harmonogramie oczyszczania ulic i chodników oraz w harmonogramie zimowego utrzymania dróg, będzie
ulegała zwiększaniu w kolejnych latach w związku z przewidywanymi inwestycjami w zakresie budowy dróg.
W związku z powyższym należy w ofercie założyć coroczny wzrost powierzchni utwardzonej przewidzianej do
oczyszczania letniego i zimowego utrzymania o 5.000 m2. W ramach oczyszczania ulic wymienionych w wykazie,
Wykonawca prowadzi działania interwencyjne.
jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe): 1327714.13

Waluta:

albo Zakres: między

Waluta:

i

PLN

II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
tak

nie

jeżeli tak, Proszę podać opis takich opcji:
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach:
albo w dniach:
(od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak

nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znany)

albo Zakres: między

i

(jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
albo w dniach:
(od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach:

albo w dniach:

albo
Rozpoczęcie

01/01/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

31/12/2015 (dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 26.500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy
pięćset 00/100).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy)
jeżeli tak, Opis szczególnych warunków
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający
uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej usługi w zakresie
oczyszczania miasta oraz zimowego utrzymania dróg gminnych, do każdej pozycji wykazu musi być załączony
dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wykazania
przez Wykonawcę większej ilości usług, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie
brał pod uwagę tylko ilość usług wymaganych przez Zamawiającego. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum: jedną pługopiaskarką z możliwością regulowania
szerokości posypywania (pas posypywania min. 6 m) oraz z możliwością regulowania gęstości posypywania (10,
20, 30 g/m2),
dwoma pługami z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85 oraz szerokością roboczą minimum
2,5 m (przynajmniej jeden pług z każdego zespołu płużącego powinien posiadać bezprzewodową łączność
radiową z bazą Wykonawcy), sprzętem do załadunku środków chemicznych (soli i mieszanki) w liczbie minimum
1 jednostki załadowczej, sprzętem do przygotowania mieszanek o właściwych parametrach, jedną zamiatarką
mechaniczną samozbierną do zamiatania jezdni ulic z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85
pozwalającą na oczyszczenie jezdni ulic (lewy i prawy krawężnik), jedną polewarko-zmywarką mechaniczną do
zmywania jezdni ulic z uwzględnieniem współczynnika gotowości technicznej 0,85 pozwalającą na zmycie jezdni
ulic (lewy i prawy krawężnik), sprzętem ręcznym do czyszczenia chodników (wózki, miotły, itp.) min. po 5 sztuk,
dwoma pojazdami przystosowanymi do opróżniania pojemników i przewozu kontenerów, dwoma samochodami
patrolowymi do kontroli odsługiwanych tras wyposażonych w bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy i
swoimi jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, z podaniem zakresu i sposobu tego udostępniania. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o
zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda dokumentów n/w: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z
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właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia – nie spełnia. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w wierszu 3, 4, 7, 8, 9 i 10 powyższej tabeli. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa
podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca winien złożyć oświadczenia (wiersz 1,
2 i 3) i dokument (wiersz 4, 7, 8, 9 i 10) wymieniony w powyższej tabeli. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych: 1) w
wierszu 4, 7, 8 i 10 powyższej tabeli składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast
aktualnego odpisu z właściwego rejestru – wiersz 4); nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast aktualnych
zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wiersz 7 i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wiersz 8).- nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie (zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego – wiersz 10); 2) w
wierszu: 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 6.5 Dokumenty, wymienione w wierszu 4, 9 i 10 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty wymienione w wierszu 7,
8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.6. Jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów o którym mowa w pkt 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. 6.7 Przepis pkt 6.5 stosuje się odpowiednio. 6.8 Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w (jeżeli dotyczy):
postępowaniu; wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak

nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
tak

nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani
(w stosownych przypadkach w ramach niektórych
rodzajów procedur negocjacyjnych)
tak

nie

jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3
Informacje dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
albo Przewidywana minimalna liczba

i , jeżeli dotyczy, liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak

nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest
możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
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IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZP.271.75.2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

z dnia

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)
(w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 25/11/2011 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 11:00

Dokumenty odpłatne
tak

nie

jeżeli tak, Podać cenę (proszę podać wyłącznie dane Waluta: PLN
liczbowe): 12.20
Warunki i sposób płatności: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie
Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 25/11/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach:
albo w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 13:00
Miejscowość (jeżeli dotyczy): Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień
Publicznych, budynek B, pokój Nr 26.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak
nie
jeżeli tak,
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
nie
jeżeli tak,
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy nie wymienione w pkt III.2): oświadczenie o dysponowaniu
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia; Zmiana umowy może mieć miejsce w następujących
przypadkach: w razie istotnych zmian cen czynników produkcji, których strony nie mogły przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, ustalone wynagrodzenie może być jednorazowo waloryzowane wraz z nastaniem nowego roku
kalendarzowego z uwzględnieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Waloryzacja będzie poprzedzona negocjacjami pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, nie będzie wyższa niż planowany wskaźnik wzrostu inflacji roku bieżącego do
roku przyszłego, ustalony corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług których nie można przewidzieć, obowiązywać będzie stawka VAT ustalona w danym roku
kalendarzowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów o których mowa w paragrafie 6 ust. 2
i 3 umowy, tzn. wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia lub późniejszego zakończenia prac, w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych ważnych uwarunkowań, wynikających z potrzeb miasta.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17 a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

Państwo:

Polska

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

02-676
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VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI "Środki ochrony prawnej"
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17 a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

Państwo:

Polska

Tel.:

E-mail:
Adres internetowy (URL):
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2011 (dd/mm/rrrr)

Faks:

02-676
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

_____

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Państwo:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Oficjalna nazwa:

_____

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Państwo:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Oficjalna nazwa:

Urząd Miejski

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

ul. Stanisława Dubois 3

Miejscowość:

Namysłów

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

sekretariat, budynek A, pokój nr 12

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:
Adres internetowy: (URL) _____

Kod pocztowy: 46-100
Tel.: _____
Faks: _____
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Załącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr
Nazwa
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
3) Wielkość lub zakres
jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

albo Zakres: między

Waluta:

i

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach:

albo w dniach:

albo
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

