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Ogłoszenie nr 510007087-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Gmina Sokółka: bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 48 995 m2 na terenie miasta Sokółka
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: 500297264-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 48 995 m2 na terenie miasta Sokółka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.I. 271.60.2018
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 usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości na
chodnikach o pow. 48 995 m2 na terenie miasta Sokółka. Zakres usług obejmuje: a/ w czasie występowania
warunków pogodowych typowych dla okresu zimowego: - oczyszczanie całej powierzchni chodnika ze
śniegu z wywozem jego nadmiaru (łącznie z oczyszczeniem przejść dla pieszych występujących w ciągu
chodników) i zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie piaskiem, - w zależności od występujących
warunków atmosferycznych (np. opady śniegu) należy na bieżąco odśnieżać je, a w przypadku
występowania śliskości posypywać piaskiem. Odśnieżany śnieg i skuwany lód należy składować w pryzmy
na chodniku w sposób umożliwiający poruszanie się pieszych (wolna szerokość dla ruchu pieszego musi
wynosić minimum 1,5m). - w przypadku wystąpienia ciągłych opadów śniegu oraz w przypadku
wystąpienia gołoledzi, prace należy prowadzić w czasie opadów, aż do uzyskania stanu nawierzchni
chodnika gwarantującego bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 4 godzin od ustania
opadów, - oczyszczenie chodników z zalegającego śniegu, piasku i zanieczyszczeń w przypadku
utrzymywania się całodobowo dodatnich temperatur przez okres kolejnych 3 dni, b) w przypadku
występujących warunków pogodowych typowych dla okresu letniego: - bieżące oczyszczanie określonych
w załączniku nr 1 nawierzchni chodników z wszelkich zanieczyszczeń (piasku, błota, śmieci, liści,usuwanie
trawy, chwastów i innych zanieczyszczeń), - wywóz śmieci i zanieczyszczeń z chodników do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wszelkie materiały do realizacji zamówienia dostarczy
Wykonawca na swój koszt i w ramach ceny ryczałtowej. W przypadku konieczności sprzątnięcia
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dodatkowych chodników, nie wymienionych w załączonym wykazie, będą zlecane do oczyszczenia
protokółami konieczności, a rozliczane cenami jednostkowymi za sprzątanie jednorazowe 1m2 powierzchni
chodnika (ryczałt miesięczny podzielony przez powierzchnię chodników objętych wykazem oraz przez
przyjętą ilość 30 dni w miesiącu). W przypadku wyłączenia z użytkowania całego chodnika lub jego części
(objętego ryczałtem), należność za oczyszczanie za tę część nie będzie opłacana proporcjonalnie do
powierzchni wyłączonej z ruchu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90611000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80000.00
Waluta zł
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: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 15
Kod pocztowy: 16-100
Miejscowość: Sokółka
Kraj/woj.: podlaskie
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 86832
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86832
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86832
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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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 Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67.ust.1 pkt 12
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.
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby
prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub
przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w
kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;Zamawiający
zamierza udzielić zamówienia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ,
16-100 Sokółka ul. Targowa 15. 1) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, nad Wykonawcą, któremu zamierza
udzielić zamówienia, sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; 2) ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczywykonywania
zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; 3) w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego – Gmina Sokółka posiada całość udziałów spółki. 4)
Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego
zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji
dominującej na terenie Gminy Sokółka, na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

