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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559405-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ścinawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2018/S 244-559405
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ścinawa
Rynek 17
Ścinawa
59-330
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
Tel.: +48 767400245
E-mail: aglowacz@scinawa.pl
Faks: +48 767400201
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna
Numer referencyjny: IR.271.27.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna.

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 224 196.02 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
34990000
77211600
90620000
34992200
77211400
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rudna oraz Gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, Polska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna. Usługa obejmuje świadczenia w systemie ciągłym usług związanych z:
1) zimowym utrzymaniem dróg,
2) bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników,
3) bieżącym utrzymaniem pozostałych terenów i urządzeń w pasach drogowych w tym m.in. zieleni, poboczy,
rowów i urządzeń odwodnienia dróg,
4) dokonywaniem wycinki i nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na podstawie przekazanych decyzji
administracyjnych,
5) bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego.
Wykaz dróg:
Drogi gminne na terenie gminy Ścinawa – 25,83 km
Drogi powiatowe na terenie gminy Ścinawa – 53,527 km
Drogi powiatowe na terenie gminy Rudna – 70,281 km

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
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Wyjaśnienie:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Ścinawa- Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, osobie prawnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. z siedzibą w
Lasowicach 48, 59-330 Ścinawa (dalej ZGK Sp. z o.o.).
Gmina Ścinawa sprawuje nad ZGK Sp. z o.o. kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami ZGK Sp. z o.o. Ponad 90 % działalności ZGK Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez Gminę Ścinawa, sprawującej kontrolę nad ZGK Sp. z o.o., posiadającą 100 % udziałów.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/12/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.
Lasowice 48
Ścinawa
59-330
Polska
Tel.: +48 768412636
E-mail: sekretariat@zgk.scinawa.pl
Kod NUTS: PL516
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 224 196.02 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 224 196.02 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ustawa Pzp: art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
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składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2018
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