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Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi
towarzyszące
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Gmina Miejska Kętrzyn

Adres pocztowy:

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

Miejscowość:

Kętrzyn

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Urząd Miasta Kętrzyn, Wydział Infrastruktury
Komunalnej, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska
Polskiego 11

Osoba do
kontaktów:

Izabela Dadoś

E-mail:

ekologia@ketrzyn.com.pl

Kod
pocztowy:

11-400

Tel.:

+48 897520591

Faks:

+48 897520531

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.ketrzyn.com.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia: "Sprzątanie, utrzymanie zimowe, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach
drogowych oraz usługi towarzyszące” obejmuje:
A. Usługi zamiatania i usługi towarzyszące w obrębie jezdni(1.04-31.10):
1) zamiatanie ręczne i mechaniczne utwardzonych nawierzchni jezdni, parkingów i ścieżek rowerowych w pasie
drogowym,
2) oczyszczanie nawierzchni ażurowych (z płyt np. yombo) i gruntowych,
3) odchwaszczanie poboczy, linii krawężników,
4) usuwanie zmiotek ulicznych,
5) usuwanie piasku pozimowego z jezdni po zakończeniu sezonu zimowego – nie później niż do 25 kwietnia
(chyba, że warunki atmosferyczne nie będą na to pozwalały),
B. Usługi zamiatania i usługi towarzyszące w obrębie chodników (1.04-31.10):
1) zamiatanie ręczne i mechaniczne utwardzonych nawierzchni chodników w pasie drogowym,
2) odchwaszczanie obrzeży chodnikowych i spoin chodnikowych,
3) usuwanie zmiotek ulicznych i innych odpadów powstałych na chodniku,
C. Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni (1.11-31.03 z rozpoczęciem usługi od 1.11.2011r.),
zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu umowy, a w szczególności:
1) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania jezdni,
2) skuteczne zwalczanie śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych
i mechanicznych:
a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów,
b) przy opadach długookresowych: stosownie do panujących warunków atmosferycznych,
c) bezzwłocznie po wystąpieniu po gołoledzi,
d) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach,
3) bieżące usuwanie (wywożenie) śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w
obrębie jezdni, placów, rozjazdów - ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych,
4) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach odwilży,
5) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z jezdni,
6) zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do realizacji
usługi
7) zapewnienie pełnej dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi.
D. Usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników (01.11-31.03), zgodnie z załącznikiem nr 3 do
projektu umowy, a w szczególności:
1) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania chodników i ich rozmieszczenie w rejonie objętych zadaniem
(w pojemnikach),
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie środków chemicznych i mechanicznych
mających na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi chodnika a następnie usuwanie (wywożenie)
zebranych mas ze szczególnym uwzględnieniem:
a) miejsc związanych z przejściami dla pieszych,
b) bezpieczeństwa ruchu na chodniku,
3) zwalczanie śliskości zimowej:
a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów,
b) przy opadach długookresowych - stosownie do panujących warunków atmosferycznych,
c) bezzwłocznie po wystąpieniu po gołoledzi,
d) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach,
4) bieżące oczyszczanie chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i
mechanicznych w obrębie przejść dla pieszych,
5) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach odwilży,
6) bieżące usuwanie piasku pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy lodowej),
7) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z chodników w pasach drogowych,
E. Usługi w zakresie trawników - utrzymanie zieleni drogowej (1.04-31.10):
1) systematyczne koszenie trawników (założenie: maksymalna wysokość trawy do 10 cm),
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2) bieżące grabienie i wywóz skoszonej trawy, liści i odpadów organicznych – zagospodarowanie odpadów zgodne
z obowiązującymi przepisami,
3) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z terenów zieleni drogowej,
4) bieżąca naprawa ubytków trawników w miejscach ubytku polegająca na przygotowaniu gleby i dosianiu nasion
lub wyłożeniu nowej darni.
F. Usługi gospodarki odpadami - wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników (całorocznie):
1) codzienne opróżnianie koszy ulicznych,
2) segregacja i zagospodarowanie zebranych odpadów,
3) konserwacja koszy ulicznych,
4) bezzwłoczne usuwanie odpadów pochodzenia organicznego, mineralnego oraz innych, powstałych w pasie
drogowym w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi i w innych okolicznościach.
Zamawiający zakłada możliwość czasowego lub stałego zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia związanego np. z koniecznością poddawania dróg modernizacjom lub z innych przyczyn nie
możliwych do sprecyzowania w chwili przygotowywania zamówienia, nie przekraczającego jednak 20 %
wynagrodzenia Wykonawcy.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

90610000

Dodatkowe przedmioty

77314100
90511000
90620000
90630000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
SO.341-59(ZK)/10
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_Rastenborg

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-149620 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
221-338617

z dnia
13/11/2010

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2010 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

Sekcja II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie: 01/01/2011
LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 01/02/2011

Sekscja III.1.1)
gwarancje

4)
wadium
wnoszone
w
pieniądzu
należy
wpłacić
przelewem
na
następujący
rachunek bankowy: Pekao SA nr
konta 94 1240 5598 1111 0000
5032 0624 z dopiskiem (tytuł
postępowania, którego wadium
dotyczy) w terminie
do dnia 06.01.2011r. do godz.
10:00, a kopię dowodu wpłaty
dołączyć do oferty. Za termin
wniesienia wadium
uważa się datę wpłynięcia
środków na konto wskazane
przez Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu

Wymagane

wadia

i 4)
wadium
wnoszone
w
pieniądzu
należy
wpłacić
przelewem
na
następujący
rachunek bankowy: Pekao SA nr
konta 94 1240 5598 1111 0000
5032 0624 z dopiskiem (tytuł
postępowania, którego wadium
dotyczy) w terminie
do dnia 21.12.2010r. do godz.
10:00, a kopię dowodu wpłaty
dołączyć do oferty. Za termin
wniesienia wadium
uważa się datę wpłynięcia
środków na konto wskazane
przez Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

zamawiający przechowuje
rachunku bankowym.
Sekcja III.2.3) Zdolność techniczna

na zamawiający przechowuje
rachunku bankowym.

b) dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia*, tj. Wykonawca
musi wykazać
dysponowanie:
- minimum 1 zamiatarka do
utrzymania pasów
drogowych z obsługą,
- minimum 1 pojazd do
utrzymania czystości
chodników z obsługą,
- minimum 4 kosy mechaniczne z
obsługą,
- minimum 1 piaskarko solarka
na pojeździe
ciężarowym z obsługą,
- minimum 2 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi
piaskarko solarki do zwalczania
śliskości zimowej z
obsługą,
- minimum 1 urządzenie do
produkcji solanki z obsługą,
- minimum 3 ładowarki do
zbierania pryzm śniegu z
obsługą,
- minimum 3 pojazdy z
przyczepami do wywozu śniegu
i
błota
pośniegowego
(dopuszcza się urządzenia
z wymiennymi zespołami do
letniego i zimowego
utrzymania
chodników)
z
obsługą,
- zapleczem magazynowym na
przechowanie
materiałów
uszorstniających,
produkcję solanki, do
wyrobu mieszanki piasku z
kruszywem lub innym
materiałem
zwalczającym
śliskość na chodnikach oraz
składowania śniegu.

na

b) dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia*, tj. Wykonawca
musi wykazać
dysponowanie:
- minimum 1 zamiatarka do
utrzymania pasów
drogowych z obsługą,
- minimum 1 pojazd do
utrzymania czystości
chodników z obsługą,
- minimum 4 kosy mechaniczne z
obsługą,
- minimum 1 piaskarko solarka
na pojeździe
ciężarowym z obsługą,
- minimum 2 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi
piaskarko solarki do zwalczania
śliskości zimowej z
obsługą,
- minimum 1 urządzenie do
produkcji solanki z obsługą,
- zapleczem magazynowym na
przechowanie
materiałów
uszorstniających,
produkcję solanki, do
wyrobu mieszanki piasku z
kruszywem lub innym
materiałem
zwalczającym
śliskość na chodnikach oraz
składowania śniegu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

21/12/2010

10:00

06/01/2011

10:00

Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

21/12/2010

10:30

06/01/2011

10:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Zamawiajacy dokonał odpowiednich zmian w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Na stronie internetowej
Zamawiającego www.ketrzyn.com.pl do pobrania modyfikacji nr 1 do SIWZ oraz zmodyfikowane, ujednolicone:
1) Wzór formularza oferty- zał. nr 1
2) Wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej zał. nr 1a
3) Wzór wykazu urządzeń i narzędzi - zał. nr 5
4) Wzór umowy - zał. nr 6
zawierające zmodyfikowane zapisy.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14/12/2010 (dd/mm/rrrr)

