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Ogłoszenie nr 510217-N-2020 z dnia 2020-02-07 r.

Gmina Miasto Sierpc: Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i
poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sierpc, krajowy numer identyfikacyjny 61101548300000, ul.
Piastowska 11 a , 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 275 86 86, e-mail
r.goszczycki@um.sierpc.pl, faks 024 275 86 33.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.sierpc.pl/bipkod/004
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://bip.sierpc.pl/bipkod/004

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
https://bip.sierpc.pl/bipkod/004

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w zaklejonej kopercie
Adres:
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie urządzeń
bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie
miasta Sierpca
Numer referencyjny: WIF.271.2.2020.RG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Zakres objęty ceną ryczałtową: 1) kontrola oznakowania pionowego wraz z
urządzeniami drogowymi raz na trzy dni (barierki, słupki, łańcuchy bezpieczeństwa, itp.), 2) naprawa
lub wymiana zamków przy urządzeniach bezpieczeństwa (barierkach, słupkach parkingowych itp.)
oraz ich utrzymanie w celu umożliwienia nagłego otwarcia, 3) naprawa zamontowanych progów
zwalniających (uzupełnianie brakujących elementów), 4) drobne naprawy nie wymagające wymiany
znaków, barier, słupków, łańcuchów oraz innych urządzeń, 5) prostowanie znaków oraz urządzeń
drogowych, 6) przekręcanie znaków oraz ich podnoszenie, regulowanie ustawienia wysokości oraz
kąta ustawienia, 7) zawieszanie zerwanych łańcuchów bez ich wymiany, 8) mycie znaków w
zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż trzy razy w roku, 9) przycięcie gałęzi zasłaniających
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widoczność tarcz znaków zapewniających prawidłowe ich funkcjonowanie, 10) naprawa
uszkodzonych nawierzchni po demontażu znaków i urządzeń drogowych w ich obrębie, 11)
oznakowanie miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku organizowania
imprez na terenie miasta, gdy zachodzi konieczność wyłączenia dla ruchu pojazdów części ulic, 12)
usuwanie śniegu i lodu z zamocowanych tarcz, 13) zdjęcie tarcz znaków drogowych lub tabliczek
informacyjnych pod tarczą znaku, 14) naprawy barier energochłonnych, 15) Wymiana przepalonych
żarówek w oznakowaniu aktywnym oraz sygnalizatorach, 16) bieżące utrzymanie sygnalizacji
świetlnej na ulicy Żwirki i Wigury (2 sygnalizatory) oraz oznakowania aktywnego na ulicy
Narutowicza (4 znaki D-6),wykonanie: przeglądów raz w tygodniu z czyszczeniem znaków i
elementów fotowoltaicznych, w razie potrzeby wymiana akumulatorów zasilania, drobne naprawy nie
wymagające wymiany całych elementów, dwa razy w roku malowaniem elementów stalowych
sygnalizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdorazowo przegląd potwierdzony
wpisem do dziennika eksploatacji sygnalizacji. 17) Pełnienie dyżuru oraz zabezpieczenie nagłych
zdarzeń drogowych zgłoszonych przez pracownika Urzędu Miasta Sierpc, Komendy Powiatowej
Policji w Sierpcu, Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Straży Miejskiej, w tym celu należy
wskazać dyżurny numer telefonu, który zostanie udostępniony powyższym służbom. 2. Roboty
obliczane według cen jednostkowych: 1) montaż tarcz znaków drogowych (małych, średnich) typu A,
B, C, D, G (w szt. 40 szt.), 2) montaż tarcz znaków drogowych typu E, F (w szt. 7 szt.), 3) montaż
tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, typu T (w szt. 15 szt.), 4) montaż słupka znaku drogowego
Ø 60 mm (w szt. 12 szt.), 5) malowanie oznakowania poziomego (za l m2) farbą chlorokauczukową do
asfaltu z atestem ścieralności (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
oraz strzałki i inne symbole) (w m2 - 3200 m2), 6) malowanie oznakowania poziomego (za l m2) farbą
chlorokauczukową do asfaltu z atestem ścieralności - miejsce dla osoby niepełnosprawnej (w m2 - 180
m2), 7) montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość –90 cm, wysokość 5cm (w
mb - 20 mb), 8) demontaż słupka znaku drogowego (w szt. - 12 szt.), 9) wykonanie projektu stałej
organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem (w szt. - 12 szt.), 10) wygrodzenie ruchu pieszych za pomocą
U-12a – szczeblinkowe (w mb – 30 mb) 11) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na
wniosek Zamawiającego (w szt. - 2 szt.), 12) montaż tablic z nazwą ulicy wg. obowiązującego wzoru
na terenie Miasta Sierpca z materiałem Wykonawcy (w szt. - 15 szt.), 13) montaż tarcz znaków
drogowych aktywnych typu D (w szt. 1 szt.), 14) zakup wraz z dostawą pachołów drogowych typu
U-23 (w szt. 10 szt.) 15) zakup wraz z dostawą znak ostrzegawczy (tablica kierująca U-21) z podstawą
gumową 16 kg (w szt. 5 szt.) 16) montaż barier ochronnych stalowych SP-05/2 (N2 W4) – (w mb –
150 mb) 3. Prace objęte zamówieniem należy wykonywać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
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warunkami ich umieszczania na drogach” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003
r. (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.), 4. Podane ilości robót jednostkowych są szacunkowe i mogą
ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do
skalkulowania ceny oferty w celu uzyskania porównywalności ofert, 5. Dodatkowe ustalenia
obowiązujące Wykonawcę: a) najdłuższy możliwy czas wykonania zgłoszonego przez Zarządcę drogi
naprawy oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania ustala się na 2 dni tj. 48
godzin . (maksymalnie) i jest liczony od momentu zgłoszenia, b) W przypadku usługi awaryjnej
(zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego) czas ten ustala się na 240 minut (maksymalnie), 6.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace ryczałtowe i rzeczywiście zlecone i
wykonane usługi, 7. Wykonawcy nie przysługuje żądanie roszczenia o wypłacenie całości
wynagrodzenia za oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym w przypadku mniejszej
ilości usług jednostkowych. 8. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Pzp, w związku z art. 36. ust. 2.
pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na
podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, osoby wykonujące czynności z
zakresu realizacji zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości
wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45233290-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233221-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga: a) oświadczenie wykonawcy składanego na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu, b) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających należyte wykonywanie co
najmniej jednej usługi na kwotę 100.000,00 złotych polegającej na utrzymaniu urządzeń
bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego c) Zamawiający będzie wymagał, aby
wykonawca dysponował pojazdami malowarka znakowania poziomego, kafar do zabijania barier,

07.02.2020, 10:04

8 z 16

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ce5dfb...

samochód dostawczy, samochód ciężarowy z hds do 4 t, frezarka do ścierania oznakowania
poziomego z podaniem formy ich władania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu: 1) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (według wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej opisanego w Rozdziale IX ust 1. pkt. 3 lit b). SIWZ, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane lub są wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż
wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca
powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym
warunkiem. 2) Wykaz oraz podstawa dysponowania potencjałem technicznym - wykaz sprzętu,
który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. malowarka znakowania poziomego,
kafar do zabijania barier, samochód dostawczy, samochód ciężarowy z hds do 4 t, frezarka do
ścierania oznakowania poziomego z podaniem formy ich władania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty dołączane do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium; 2) pełnomocnictwo
/oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów; 3) w przypadku złożenia oferty wspólnej –
pełnomocnictwo udzielone liderowi; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 (jeżeli
dotyczy).
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00
złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy); 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5.
pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena (z VAT):

60,00

Czas reakcji:

30,00

Zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w
przypadkach określonych w art. 144. ust. 1. pkt 2)–6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: 1) terminu realizacji
zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wstrzymania robót lub
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przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) w przypadku
wystąpienia epidemii lub działań rządowych; c) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej
powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu
ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach; d) trudności w
nabyciu materiałów i urządzeń, wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub
innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy; e) gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) gdy wystąpi konieczność wykonania
robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji; g) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność; h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania usług z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od wykonawcy, j) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia jednej z
następujących okoliczności: k) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części
wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; l) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług
dodatkowych. 3. zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy: 1) Wykonawcę ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców. 4. zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z
następujących okoliczności: 1) zmiana zakresu powierzonych prac, 2) zmiana podwykonawcy musi
być zaakceptowana przez Zamawiającego. 5. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem
terminu realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od
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daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać
szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmiany. 6. Powyższe zmiany mogą być wprowadzone za pomocą pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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