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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268052-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kętrzyn: Usługi odśnieżania
2017/S 131-268052
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
ul. Bałtycka 20
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Dębowska-Musiał
Tel.: +48 507296461
E-mail: administracja@zdpketrzyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdpketrzyn.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
pl. Grunwaldzki 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Szymkiewicz
Tel.: +48 897511730
E-mail: marta.szymkiewicz@starostwo.ketrzyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w
sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Numer referencyjny: CUW.PK.343.8.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”. Usługa zimowego
utrzymania będzie wykonywana w sezonie zimowym na odcinku o łącznej długości 434,62 km, sukcesywnie, w
miarę zachodzących potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do
SIWZ oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną – załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do
SIWZ.

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
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe przebiegające przez teren powiatu kętrzyńskiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa zimowego utrzymania będzie wykonywana w sezonie zimowym na odcinku o łącznej długości 434,62
km, sukcesywnie, w miarę zachodzących potrzeb i panujących warunków atmosferycznych w sezonach
zimowych w latach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2017
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
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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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie zimowego utrzymania dróg w okresie
jednego sezonu zimowego.
Uwaga:
Pod pojęciem „usługi zimowego utrzymania dróg” Zamawiający rozumie usługi przy odśnieżaniu oraz
zwalczaniu śliskości zimowej na drogach publicznych.
Pod pojęciem „jeden sezon zimowy” Zamawiający rozumie czas od października do kwietnia danego roku.
Droga publiczna to droga zaliczana do jednej z kategorii dróg:
— drogi krajowe,
— drogi wojewódzkie,
— drogi powiatowe,
— lub drogi gminne
zgodnie z ustawą z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie wskazanym powyżej, musi się wykazać jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.).

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:
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w SIWZ i załącznikach do niej oraz wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 17/08/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 17/08/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Zarządu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, pl. Grunwaldzki 1,
11-400 Kętrzyn, w dniu 17.08.2017 roku o godzinie 11:15, pokój nr 50.
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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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017
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