
Gmina Chełmża: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I DRÓG ROWEROWYCH W SEZONIE 2020/2021

NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

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

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 Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 57222410000000, ul. ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża,

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6756076-78, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 566 756 079.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminachelmza.pl

Ogłoszenie nr 759749-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
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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)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.bip.gminachelmza.pl

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 zgodnie z zapisami SIWZ - przez operatora pocztowego, posłańca lub osobiście – do siedziby zamawiającego

Adres:

Gmina Chełmża, Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

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: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I DRÓG

ROWEROWYCH W SEZONIE 2020/2021 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

Numer referencyjny: OSO.271.23.2020

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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

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

5

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. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg

wewnętrznych w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi, odśnieżanie chodników i odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na

drogach rowerowych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Chełmża. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać

się będzie przez Wykonawcę z wykorzystaniem rodzaju sprzętu wraz z obsługą operatora w planowanych ilościach godzin pracy

danego rodzaju sprzętu zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 3. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu

pozwalającego na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danego rodzaju usługi przedmiot zamówienia

został podzielony na części uwzględniające zestawy następującego rodzaju sprzętu: Część I ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY

UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1.

Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin 2. Spycharka gąsienicowa (typu DT, Catepillar

itp.) - do 50 godzin 3. Ładowarka lub koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i więcej

- do 50 godzin 4. Ładowarka lub koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0

m3 - do 70 godzin 5. Ładowarka lub koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do

3,0 m3 - do 70 godzin Część II ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W

PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania -

do 50 godzin 2. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 50 godzin 3. Ładowarka lub koparko –

ładowarka samobieżna z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i więcej - do 50 godzin Część III ODŚNIEŻANIE

DRÓG PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY

SPRZĘTU 1. Ładowarka lub koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 -

do 50 godzin 2. Ładowarka lub koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3

- do 50 godzin 3. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin 4. Ciągnik rolniczy o mocy

100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin 5. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania -
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do 70 godzin Część IV - USUWANIE GOŁOLEDZI NA DROGACH PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU

SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Piaskarko-solarka o pojemności zasobnika piasku od 1,5

m3 do 3,0 m3 - do 30 godzin 2. Piaskarko-solarka o pojemności zasobnika piasku od 1,5 m3 do 3,0 m3- do 30 godzin Część V

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW ORAZ ODSNIEŻANIE I USUWANIE GOŁOLEDZI NA DROGACH ROWEROWYCH

PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU

1. Odśnieżanie chodników mechaniczne pługiem samobieżnym nie przekraczającym masy całkowitej 0,5 tony - do 50 godzin 2.

Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach rowerowych mechaniczne pługiem samobieżnym nie przekraczającym masy

całkowitej od 0,5 do 1,8 ton z osprzętem do usuwania gołoledzi - do 200 godzin 4. Faktyczna ilość godzin pracy sprzętu zależeć

będzie od warunków atmosferycznych i wynikających z tego potrzeb Zamawiającego, wobec tego przewiduje się możliwość

zmniejszenia planowanej wielkości przedmiotu zamówienia ( ilości godzin i ilości oraz rodzaju sprzętu). 5. Zamawiający

zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 Pzp poprzez zwiększenie planowanej ilości godzin

pracy sprzętu i zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji wynosi do 50% zamówienia podstawowego, która realizowana będzie

z uwzględnieniem poniższych zasad: a) zakres przedmiotowy prawa opcji realizowany będzie na takich samych warunkach jak

zamówienie podstawowe, b) cena jednostkowa prawa opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego wynikającego ze

złożonej oferty, c) zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy, d) realizowanie

opcjonalnej części wykonywane będzie na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie

podjąć się jej realizacji w ramach zawartej w wyniku postępowania umowy. 6. Zamawiający skieruje Wykonawcę w rejon

działania w zależności od stopnia zaśnieżenia drogi/chodnika lub drogi rowerowej oraz oblodzenia dróg/ dróg rowerowych z

uwzględnieniem posiadanego przez niego sprzętu. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy w zakresie odśnieżania

dróg oraz usuwania gołoledzi z innymi wykonawcami świadczącymi tę usługę na terenie Gminy Chełmża. 8. Zamawiający

przewiduje do odśnieżania w 2020/2021 roku około 170 kilometrów dróg gminnych oraz około 200 kilometrów dróg

wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża. 9. Zamawiający zabezpiecza mieszankę soli i piasku do likwidacji

gołoledzi wraz z załadunkiem. Materiał składowany jest w miejscowości Kończewice i Grzywna. W celu załadunku mieszanki

Wykonawca zobowiązany jest dojechać na miejsce jej składowania, gdzie zostanie mu przekazany materiał . 10. Prace przy

odśnieżaniu należy prowadzić w sposób skuteczny do uzyskania przejezdności dróg lub chodników i dróg rowerowych lub w

przypadku gołoledzi do jej usunięcia. 11. Koordynator Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wskaże

drogi/chodniki i drogi rowerowe, które Wykonawca będzie musiał odśnieżać/usuwać gołoledź oraz ich kolejność. Bezpośrednią

realizację oraz miejsce wykonywania usługi koordynator zlecać będzie telefonicznie. 12. Wykonawca musi posiadać możliwość

zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2

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
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okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

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: 15.04.2021

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

15.04.2021

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 określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji

zamówienia co najmniej niżej wymaganym rodzajem i ilością sprzętu dla każdej z części na które składa ofertę, tj : a) dla

części I - Ciągnikiem rolniczym o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania – 1 szt. - Spycharką gąsienicową (typu DT,

Catepillar itp.) – 1 szt. - Ładowarką lub koparko – ładowarką samobieżną z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i

więcej – 1 szt. - Ładowarką lub koparko – ładowarką samobieżną z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0

m3 – 2 szt. b) dla części II - Ciągnikiem rolniczym o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania – 2 szt. - Ładowarką lub

koparko – ładowarką samobieżną z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i więcej – 1 szt. c) dla części III -

Ładowarką lub koparko – ładowarką samobieżną z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 – 2 szt. -

Ciągnikiem rolniczym o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania – 3 szt. d) dla części IV - Piaskarko-solarką o

pojemności zasobnika piasku od 1,5 m3 do 3,0 m3 – 2 szt. e) dla części V - Pługiem samobieżnym nie przekraczającym masy

całkowitej 0,5 tony – 1 szt. - Pługiem samobieżnym nie przekraczającym masy całkowitej od 0,5 do 1,8 ton z osprzętem do

usuwania gołoledzi –1 szt. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część liczba sprzętu musi być

zwielokrotniona do liczby części.

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
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lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić

zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. 3. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, który przy realizacji zamówienia będzie polegał na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ-IDW –

podpisuje podmiot trzeci)). 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenie oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczeniu o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13)-22) PZP. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazał

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie nie ponosi winy. 9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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 Nie Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( odpowiednio dla części, na którą Wykonawca

składa ofertę) - wzór wykazu stanowi załączniki od nr 5a do 5e SIWZ – IDW. Pozostałe informacje dotyczące składanych

oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia

odpowiedniego przebiegu postępowania, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca

nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone

oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą lub uzupełni

samodzielnie dokumenty i/lub oświadczenia, które nie są wymagane na danym etapie postępowania, Zamawiający uzna te

dokumenty za prawidłowo złożone bez konieczności wzywania do ich złożenia, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości

co do ich aktualności. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa

wyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą (określone w rozdz. VII.1.1. oraz w rozdz. VI. 1. 4.

SIWZ-IDW) oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego (określone w

rozdz. VII.2.1. SIWZ-IDW) – składane są w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.) 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo
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podwykonawca - jeżeli dotyczy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

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. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP

(informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – IDW). Oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP, Wykonawca składa zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.) Zamawiający nie będzie

wymagał złożenia przez Wykonawcę w/w oświadczenia, jeżeli w przedmiotowym postępowanie zostanie złożona tylko jedna

oferta. 2. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik. Ponadto

wykonawca złoży: 1.stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej , 2.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3.pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – IDW, - jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:
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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:

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:

Nie

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

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:
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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 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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:
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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:

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 treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w
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niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian, a mianowicie: 1) zmianie może ulec termin wykonania

zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających prowadzenia akcji zimowej; 2) w zależności

od możliwości finansowych i faktycznych potrzeb w szczególności wystąpienia intensywnych zjawisk atmosferycznych,

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości godzin pracy sprzętu określonych w § 1 ust. 5 o dodatkowe 50%. W takim

przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to

opcjonalne zamówienie na tych samych warunkach; 3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w

okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian); 4) w przypadku zmiany regulacji

prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany

sposobu realizacji umowy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia

określonego w umowie, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 5) w przypadku zaistnienia okoliczności

związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wpływających lub

mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy zamawiający, dopuszcza zmianę terminu przystąpienia do wykonania usługi i

sposobu realizacji zamówienia, czasowe zawieszenie wykonywania umowy, zmianę sposobu wykonywania umowy, zmianę

zakresu zamówienia oraz wynagrodzenia wykonawcy; 6) w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie

zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po

zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny

domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub jego podwykonawców

lub zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany,

powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczna realizacje przedmiotu umowy 6) ogólnokrajowe bądź

regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy

nie mogła zapobiec zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu

działania siły wyższej wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły

wyższej wystąpi opóźnienie w przystąpieniu do wykonania usługi, dopuszcza zmianę terminu przystąpienia do wykonania usługi,

określonego w umowie, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia; 7) zmianie może ulec podwykonawca zgodnie z

zapisami § 9 ust. 4. 8) jeżeli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowane sytuacją

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie był możliwe do przewidzenia

w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec sposób i termin realizacji usługi oraz wynagrodzenie wykonawcy. 3.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷ 6) PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego

uzasadnienia strony, która inicjuje daną zmianę. 5. Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie

Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron.

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: 10.12.2020, godzina: 08:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język 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:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem

danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża z siedzibą w Chełmży ul. Wodna 2 87-140 Chełmża (dalej „Zamawiający”).

Kontakt: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, e-mail: info@gminachelmza.pl , tel. 56 675-60-76 lub 56

675-60-77; 2) do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych w Gminie Chełmża został wyznaczony inspektor ochrony

danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gminachelmza.pl lub telefonicznie na nr

tel. 739000230; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera c RODO w celu związanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy w

sprawie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, dostawcy systemu elektronicznego obiegu

dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane

osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o

dostępie do informacji publicznej; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres 4

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w celu: dochodzenia roszczeń

w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, umów podpisanych z

administratorem i archiwizacyjnych; 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 8) Wykonawca

posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (adres Prezes UODO ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie
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danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje : - w związku z art. 17

ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa

w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia

publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2020/2021 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

1) 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:Część I ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU

SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do

odśnieżania - do 70 godzin 2. Spycharka gąsienicowa (typu DT, Catepillar itp.) - do 50 godzin 3. Ładowarka lub koparko –

ładowarka samobieżna z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i więcej - do 50 godzin 4. Ładowarka lub koparko –

ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 - do 70 godzin 5. Ładowarka lub koparko –

ładowarka samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 - do 70 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 15.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części I określone w sekcji III.1.3. a)

Część nr: 2 Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2020/2021 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
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zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU

SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do

odśnieżania - do 50 godzin 2. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 50 godzin 3. Ładowarka lub

koparko – ładowarka samobieżna z łyżką przednią- duża o pojemności łyżki 3,1 m3 i więcej - do 50 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 15.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części II określone w sekcji III.1.3.b)

Część nr: 3 Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 201202021 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

1) 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:Część III ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I

RODZAJU SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ładowarka lub koparko – ładowarka

samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 - do 50 godzin 2. Ładowarka lub koparko – ładowarka

samobieżna z łyżką przednią- mała o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 - do 50 godzin 3. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i

więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin 4. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin

5. Ciągnik rolniczy o mocy 100kM i więcej z pługiem do odśnieżania - do 70 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zakończenia: 15.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części III określone w sekcji III.1.3.c)

Część nr: 4 Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2020/2021 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

1) 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:Część IV - USUWANIE GOŁOLEDZI NA DROGACH PRZY UŻYCIU NIŻEJ

PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Piaskarko-solarka o

pojemności zasobnika piasku od 1,5 m3 do 3,0 m3 - do 30 godzin 2. Piaskarko-solarka o pojemności zasobnika piasku od 1,5 m3 do

3,0 m3- do 30 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 15.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części IV określone w sekcji III.1.3.d)

Część

nr:
5 Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I DRÓG ROWEROWYCH W SEZONIE 2020/2021 NA

TERENIE GMINY CHEŁMŻA

1) 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:Część V ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW ORAZ ODSNIEŻANIE I USUWANIE
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GOŁOLEDZI NA DROGACH ROWEROWYCH PRZY UŻYCIU NIŻEJ PODANEJ ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU W

PLANOWANEJ ILOŚCI GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Odśnieżanie chodników mechaniczne pługiem samobieżnym nie

przekraczającym masy całkowitej 0,5 tony - do 50 godzin 2. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach rowerowych mechaniczne

pługiem samobieżnym nie przekraczającym masy całkowitej od 0,5 do 1,8 ton z osprzętem do usuwania gołoledzi - do 200 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 15.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji na rozpoczęcie usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części V określone w sekcji III.1.3.e)
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