OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510414802-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.

Miasto Żyrardów: Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Żyrardowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 767582-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540557633-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Żyrardów, Krajowy numer identyfikacyjny 75014865000000, ul. Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 46 858 15 67, e-mail zamowieniapubliczne@zyrardow.pl, faks 46 858 15 11.
Adres strony internetowej (url): www.zyrardow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Żyrardowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.39.2020.JM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania czystości ulic na terenie miasta Żyrardowa. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.
„Utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa” w zakresie: 1) bieżącego letniego oczyszczania całej szerokości jezdni z podziałem na
jezdnie oczyszczane raz w tygodniu i raz na dwa tygodnie. 2) bieżącego letniego oczyszczaniem jezdni ulic w technologii mechanicznoręcznej tj. uzupełnienie oczyszczania mechanicznego, ręcznym oczyszczaniem i doczyszczaniem w miejscach niedostępnych dla oczyszczarek/
zamiatarek. 3) utrzymania letniego nawierzchni dróg należy wykonywać wraz ze znajdującymi się w pasie drogowym zatokami autobusowymi,
wysepkami i azylami drogowymi; skrzyżowaniami; przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów; przejściami, połączeniami lub
rozwidleniami drogi twardej z drogą gruntową; utwardzonymi pasami dzielącymi jezdnię itp. wraz z usuwaniem wyrastających z nich
chwastów i ich wywozem do miejsca unieszkodliwiania z częstotliwością raz w miesiącu. 4)wiosennego i jesiennego oczyszczania ręcznym i
mechanicznym na całej szerokości jezdni ulic; pieszo- jezdni; opasek; zatok ogólnodostępnych; zatok autobusowych; parkingów; wysepek i
azylu drogowego; skrzyżowań; przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów; przejść, połączeń lub rozwidleń drogi twardej z drogą
gruntową; utwardzonych pasów dzielących jezdnię. 5) oczyszczania po kolizjach i wypadkach drogowych nawierzchni dróg z elementów
powypadkowych. Winno ono następować niezwłocznie po wystąpieniu takiego faktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, po
zgłoszeniu telefonicznym Zamawiającego lub innych służb do tego uprawnionych tj. Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
OSP. 6) oczyszczania kratek na wpustach kanalizacji deszczowej po opadach atmosferycznych wraz z wywozem zebranych zanieczyszczeń
(niezależnie od harmonogramu oczyszczania ulic). 7) bieżącego oczyszczania mechanicznego dróg nowo wykonanych do 500 mb. 8)
doraźnego oczyszczania mechanicznego i ręcznego zatok ogólnodostępnych, parkingów, powierzchni asfaltowych lub betonowych. 9)
zimowego oczyszczania mechanicznego jezdni oraz zatok autobusowych na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. 10) oczyszczana
mechanicznego jezdni oraz zebrania zanieczyszczeń z całej szerokości pasa drogowego po imprezach okolicznościowych organizowanych
przez do jednokrotnego oczyszczenia na długości 200 mb wg wprowadzenia. 11) usuwania plam olejów i płynów eksploatacyjnych oraz
innych substancji z ulic na zlecenie Zamawiającego z dopuszczeniem użycia sorbentu na koszt Wykonawcy. 12) w przypadku wyłączenia ulic z
powodu budowy, przebudowy czy remontu lub innych okoliczności, na zlecenie Zleceniodawcy, Wykonawca zamiennie wykona omiatanie
innych wyznaczonych przez niego ulic tej samej długości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90612000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 661708
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czysta 5
Kod pocztowy: 96-300
Miejscowość: Żyrardów
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 831827.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 831827.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 831827.66
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

