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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Miasto Sierpc Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Piastowska 11A

Miejscowość:  Sierpc Kod pocztowy:  09-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 242758645

Osoba do kontaktów:  Radosław Goszczycki

E-mail:  r.goszczycki@um.sierpc.pl Faks:  +48 242758633

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://sierpc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres do 15.04.2017r.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1) Wykonawcę obowiązywać będzie 3 standard utrzymania dróg i chodników, placów, zatok autobusowych
dojść do przejść dla pieszych, kładek i innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie zimowym
2) Wykaz ulic placów i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu Zał. Nr.1 oraz Zał. Nr.2 do wzoru
umowy
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do
zimowego utrzymania dróg. Materiały winny być składowane w taki sposób, aby były właściwie przygotowane
do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiały należy stosować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Z 2005 r. nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
4) Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić odśnieżanie, aby odcinek drogi, na którym pracuje był
doprowadzony do stanu zgodnie z wymaganym w zasadach standardem lub poleceniem Zleceniodawcy.
Kolejność odśnieżania poszczególnych dróg ustala każdorazowo pracownik Urzędu Miejskiego w Sierpcu (UM).
5) Spychanie śniegu z jezdni (płużenie) powinno obejmować całą jej szerokość łącznie z zatokami
przystankowymi i parkingowymi. Po wykonaniu płużenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
swobodnego dostępu do przejść dla pieszych.
6) Usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi następuje poprzez użycie roztworu solnego „solanka”, mieszanką
piaskowo-solną lub piaskiem,
7) Szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości jezdni liczonej od osi jezdni do
prawego krawężnika oraz od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej,
8) Szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości chodnika
9) Usuwanie zatorów śnieżnych
10) Wykonawca zobowiązany jest wywozić śnieg na działki o numerze ewidencyjnym 1-2376/15 oraz 1-2383/73
znajdujące się przy ulicy Paderewskiego. Wywóz śniegu ustala każdorazowo pracownik Urzędu Miejskiego w
Sierpcu (UM).
11) Wykonawca w każdorazowo w okresie trwania umowy w ciągu 2dni od zgłoszenia rozstawi ok. 110szt.
pojemników na piasek w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego Zał. Nr.3 do wzoru umowy
12) Wykonawca będzie zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do uzupełnienia „mieszanką piaskowo-
solną” pojemniki rozstawione na mieście.
13) Pełna gotowość sprzętu obowiązuje od dnia podpisania umowy do 15.04.2017r.
14) Praca pługów przewidziana jest na dwie zmiany:
a) I zmiana od godziny 3.00 do godziny 11.00 z przedłużeniem do pracy całodobowej
b) II zmiana od godz. 14.00 do godziny 22.00 z przedłużeniem do pracy całodobowej
15) Godziny rozpoczęcia i zakończenia robót mogą ulec zmianom, w zależności od panujących warunków
atmosferycznych zgodnie z decyzją pracownika UM.
16) Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby.
17) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania czasu pracy do panujących warunków.
18) Ceny formularza cenowego obowiązują we wszystkie dni tygodnia, niedziele i święta o każdej porze dnia i
nocy przez cały okres trwania umowy.
19) Wykonawca wykona roboty objęte ceną kontraktową wynikającą z oferty. W czasie awarii sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy.
20) Sprzątanie pozimowe dróg i chodników objętych zamówieniem - powinno obejmować całą szerokość
jezdni i chodników łącznie z zatokami przystankowymi i parkingowymi. Drogi wykonane z kostki brukowej,
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drogi asfaltowe, należy dodatkowo uprzątnąć zamiatarką mechaniczną. Odpady powstałe w wyniku zimowego
utrzymania dróg i chodników należy zutylizować zgodnie z WPGO.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90610000  
Dodatkowe przedmioty 90611000  
 90612000  
 90620000  
 90630000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WIR.271.21.2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UMSierpc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-151433   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/11/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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

Zamiast:
28/12/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/12/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-152078
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