Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012060/01 z dnia 2021-03-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów
gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5
1.5.2.) Miejscowość: Knurów
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.knurow.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów
gminnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a839b1a0-75ac-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012060/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02 10:05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Dotychczasowa umowa na realizację zamówienia pn. "Usługi związane z zimowym utrzymaniem
dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych" została zawarta w dniu 22.10.2020 r. i
obowiązuje do dnia 09 kwietnia 2021 r. jednakże z powodu panujących obecnie warunków
atmosferycznych (intensywne opady śniegu, utrzymująca się temperatura powietrza poniżej
minus 5°C, zjawisko śliskości zimowej) środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały
wyczerpane. Aby nie dopuścić do pogorszenia przejezdności dróg oraz bezpieczeństwa ruchu
na chodnikach i ciągach pieszych, niezbędna jest kontynuacja usług związanych z zimowym
utrzymaniem miasta.Dalsza część uzasadnienia znajduje się w Sekcji IX Informacje dodatkowe.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GKRiOŚVI.7226.3.15.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem miasta, w tym:a)
odśnieżanie i posypywanie 1 km dróg I, II kolejności za dobę – 31,023 km, zgodnie z wykazem,b)
odśnieżanie i posypywanie 1 km dróg III, IV kolejności za dobę – 25,997 km, zgodnie z
wykazem,c) odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku i soli drogowej chodników, ciągów
pieszych i parkingów za dobę – 684,616 m2 , zgodnie z wykazem,d) odśnieżanie i posypywanie
piaskiem chodników i ciągów pieszych na terenach zielonych za dobę – 125,170 m2, zgodnie z
wykazem,e) likwidacja śliskości zimowej na drogach I, II, III i IV kolejności za dobę – 57,000 km,
zgodnie z wykazem,f) likwidacja śliskości zimowej na chodnikach i ciągach pieszych – 809,786
m2, zgodnie z wykazem.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200000
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Drogowych i
Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak
7.3.3) Ulica: ul. Gliwicka 25
7.3.4) Miejscowość: Stanica
7.3.5) Kod pocztowy: 44-145
7.3.6.) Województwo: śląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-19
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-02-19 do 2021-03-31
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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Wykonywanie usług, o których mowa wyżej, postanowiono udzielić w trybie zamówienie z wolnej
ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych art. 214 ust. 1
enumeratywnie wylicza okoliczności, w których Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej
ręki. Jedną z przesłanek jest możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe po rozstrzygnięciu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało udzielone w dniu 22.10.2020r. na
podstawie umowy nr ZP.272.1.40.2020. Zamówienie z art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp przewidziano w
ogłoszeniu o zamówieniu, numer 584815-N-2020, data zamieszczenia w BZP: 15.09.2020r.,
dotyczącym wszczęcia postępowania pn. "Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg,
chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych". Zamówienie, o którym mowa powyżej
polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego i zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Umowa na ww.
zamówienie obejmuje okres od dnia podpisania umowy tj. 19.02.2021r. do dnia 31.03.2021r.
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