Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku 2022

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEBRZESZYN
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368606
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki 1
1.5.2.) Miejscowość: Szczebrzeszyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 22-460
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: um@szczebrzeszyn.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczebrzeszyn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku 2022
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57cdb175-58d1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: RZP 271.2.17.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 77949,00 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie gminy Szczebrzeszyn w roku 2022 w zakresie:
a) utrzymania przejezdności dróg gminnych zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg,
b) odśnieżania jezdni, chodników, placów, parkingów oraz zwalczanie i zapobieganie gołoledzi,
oblodzeni, zlodowaceń, śliskości pośniegowej przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych
materiałów do zwalczania śliskości zimowej (piasek, sól),
c) posypywania, jezdni chodników, placów i parkingów materiałami szorstkimi w przypadku
gołoledzi, oblodzeni, zlodowaceń, śliskości pośniegowej oraz w miejscach uciążliwych dla ruchu
takich jak: zakręty, spadki, wzniesienia i skrzyżowania dróg
d) wywozu śniegu na zlecenia Zamawiającego, zgodne z przepisami przeprowadzone operacji
wywozy śniegu,
e) utrzymania w pełnej gotowości taboru specjalnego do zimowego utrzymania dróg, poprzez
prowadzenie dyżurów w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał
potrzebną ilość sprzętu, wraz z utrzymaniem stałej gotowości technicznej i świadczenia usług
przez wszystkie jednostki sprzętowe.
f) dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zadania tj. posiada: pług lekki wraz z
nośnikiem DMC 12 t, pług średni wraz z nośnikiem DMC 18 t, Pług ciężki waz z nośnikiem DMC
18 t, pług odśnieżny ciągnikowy o masie nieprzekraczającej 2,5 t z osprzętem, Ciągnik, pługi
odśnieżne ciągnikowe o mocach ok. 50KM i 100KM, Koparko-ładowarkę, posypywarki
zawieszane i ciągnione do ciągników, środek transportowy do wywozu śniegu, sól (NaCl),
piasek, mieszanka piaskowo solna (20%).
3.10.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dn. 11.09.2019
r.Pzp. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o
którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, osobie prawnej, po spełnieniu łącznie
warunków: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; b) ponad
90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
przez zamawiającego sprawującego kontrolę; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Gospodarki Komunalnej w
Szczebrzeszynie Sp. z o. o.
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5.1.3.) Miejscowość: Szczebrzeszyn
5.1.6.) Kraj: Polska
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