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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175462-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania
2019/S 074-175462
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Faks: +48 684564455
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zielona-gora.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://epuap.gov.pl/wps/portal

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:
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3-letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Numer referencyjny: DO-ZP.271.16.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na siedem zadań i dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym:
2.1. utrzymaniem nawierzchni jezdni i dróg w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w ramach realizacji
następujących zadań:
2.2. utrzymaniem nawierzchni chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w sezonach
2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w ramach realizacji następujących zadań:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1 - rejon I Północny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni jezdni i
dróg w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w rejonie I Północnym.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty sprzętowe / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
50.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2 - rejon II Zachodni
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni jezdni i
dróg w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w rejonie II Zachodnim.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty sprzętowe / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
50.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 3 - rejon III Wschodni
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni jezdni i
dróg w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w rejonie III Wschodnim.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty sprzętowe / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
50.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4 - rejon I Północny
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni
chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w
rejonie I Północnym.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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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1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
20.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 5 - rejon II Zachodni
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni
chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w
rejonie II Zachodnim.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
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2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
20.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 6 - rejon III Wschodni
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni
chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w
rejonie III Wschodnim.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
20.000,00 PLN
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3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 7 - rejon DEPTAK
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni
chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w
rejonie DEPTAK.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawarta w załączniku nr I.5. do
SIWZ;
3. Wykazy dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów poszczególnych zadań (rejonów) zawarte są w
załączniku nr I.6. do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: skrócenie czasu rozpoczęcia akcji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
10.000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/
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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:
1) dla Zadań 1-3: Zgodnie z pkt 5.1.1. SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno
zadanie o minimalnej wartości 500 000,00 PLN brutto w zakresie zimowego utrzymania jezdni w ciągu jednego
sezonu zimowego - potwierdzonego dowodem określającym czy ta usługa została wykonana należycie;
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowanych zostanie przez
Wykonawcę 6 osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami (kierowców);
3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne są
Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne:
3

a) pługopiaskarka o ładowności do 4 m – 1 szt.;
3

b) pługosolarki o ładowności min. 4 m – 4 szt.;
c) system GPS oraz czujniki płużenia i podsypu do każdej jednostki, o której mowa w pkt 5.1.1.3.a)-b) SIWZ;
3

d) ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki min. 1 m - 1 szt.;
e) pojazd do wywozu śniegu typu wywrotka o ład. min. 7 ton – 1 szt.;
f) komputer z łącznością internetową oraz telefon komórkowy.
2) dla Zadań 4-7: Zgodnie z pkt 5.1.2. SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno
zadanie o minimalnej wartości 100 000,00 PLN brutto w zakresie zimowego utrzymania chodników lub ciągów
pieszo-jezdnych, w ciągu jednego sezonu zimowego - potwierdzonego dowodem określającym czy ta usługa
została wykonana należycie;
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowanych zostanie przez
Wykonawcę:
a) 3 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami (kierowców), oraz
b) 10 osób do odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach i schodach terenowych oraz miejscach
parkingowych;
3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne są
Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne:
a) odśnieżarka wraz z rozsiewaczem mieszanki piaskowo-solnej – 3 szt.;
b) komputer z łącznością internetową oraz telefon komórkowy.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ)
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 17/05/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 17/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (dla poszczególnych zadań), przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.
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4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019
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