PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 13 listopada 2018 r.
DO-ZP.271.92.31.2018
RISS 4201441
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
www.zielona-gora.pl

2.

Rodzaj instytucji Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej
221.000 euro pn. Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg.

5.

Informacje o częściach: zamówienie nie jest podzielone na części.

6.
Przedmiot zamówienia:
6.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem
nawierzchni chodników oraz schodów terenowych w ramach zadania Zimowe utrzymanie
nawierzchni dróg w sezonie 2018/19 - Zadanie 6 - rejon III Wschodni - długość 43,88 km
chodników oraz powierzchni miejsc parkingowych 1.454 m2.
6.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawartą
w załączniku nr I.5. do SIWZ;
6.3. Wykaz chodników, schodów i parkingów wraz z mapką poglądową zawarte są w załączniku nr
I.6. do SIWZ.
6.4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
6.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących
czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na odśnieżaniu
i usuwaniu śliskości na chodnikach i schodach terenowych.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac.
6.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 16
wzoru umowy.
6.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a)
90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania (główny kod);
a)
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń.
6.8. Rodzaj zamówienia: usługa.
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
zamowienia@um.zielona-gora.pl
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7.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie dotyczy

8.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

9.

Rodzaj procedury: otwarta.

10.
-

Kryteria udzielenia zamówienia:
cena oferty - 60%;
skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 20%;
aspekty społeczne – 20%;

11.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie.

12.
1)
2)
−

Informacje administracyjne:
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję Zamawiającego: DO-ZP.271.92.2018;
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
Ogłoszenie o zamówieniu: numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
2018/S 174-394735 z dnia 11 września 2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: nie

−
13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Udzielenie zamówienia:
całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 4.735.847,58 zł;
data decyzji o udzieleniu zamówienia: 7 listopada 2018 r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1;
liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0;
liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0;
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0;
nazwa i adres Wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia:
Zakład Budowlano – Drogowy GRZESIEWICZ;
adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 45;
kod, miejscowość: 66-021 Zielona Góra;
województwo: lubuskie;
kraj: Polska;
informacje na temat wartości zamówienia:
początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 289.444,44 zł;
całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 323.120,37 zł,
nie jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia;
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak.

14.

Informacje uzupełniające:
Zamówienie nie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

15.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 13 listopada 2018 r.

zostało

przekazane Urzędowi

Publikacji Unii

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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www.zielona-gora.pl
e-mail : zamowienia@um.zielona-gora.pl

