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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34094-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Reda: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2019/S 016-034094
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Reda
PL633
ul. Gdańska 33
Reda
84-240
Polska
Tel.: +48 586788028
E-mail: sekretariat@reda.pl
Faks: +48 586788043
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.reda.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie miasta Redy w latach
2019-2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90610000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości
na terenie miasta Redy w latach 2019-2022.
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1) drogi powiatowe, drogi gminne, drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Miasto Reda (cały pas drogowy)
zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ,
2) chodniki znajdujące się przy drogach na terenie Redy zgodnie z wykazem zawartym
W załączniku nr 2 do SOPZ,
3) dojazdy do obiektów użyteczności publicznej (w obrysie pasa drogowego):
a) remiza Straży Pożarnej,
b) szkoły i inne gminne placówki oświatowe,
c) parking przy Urzędzie Miasta oraz parkingi przy cmentarzach,
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
e) kaplica cmentarna przy ul. Gniewowskiej,
f) przystanki autobusowe komunikacji publicznej – wykaz w,
4) przejście podziemne przy dworcu PKP z wejściami do tunelu od strony
ul. Fenikowskiego, ul. Gdańskiej i Leśnej oraz przejście podziemne przejście podziemne na przedłużeniu ul.
Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z wejściami,
5) prze...
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
90620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości
na terenie miasta Redy w latach 2019 - 2022. 1) drogi powiatowe, drogi gminne, drogi wewnętrzne będące
własnością Gminy Miasto Reda (cały pas drogowy) zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ,
2) chodniki znajdujące się przy drogach na terenie Redy zgodnie z wykazem zawartym
W załączniku nr 2 do SOPZ,
3) dojazdy do obiektów użyteczności publicznej (w obrysie pasa drogowego):
a) remiza Straży Pożarnej,
b) szkoły i inne gminne placówki oświatowe,
c) parking przy Urzędzie Miasta oraz parkingi przy cmentarzach,
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
e) kaplica cmentarna przy ul. Gniewowskiej,
f) przystanki autobusowe komunikacji publicznej – wykaz w,
4) przejście podziemne przy dworcu PKP z wejściami do tunelu od strony ul. Fenikowskiego, ul. Gdańskiej i
Leśnej oraz przejście podziemne przejście podziemne na przedłużeniu ul. Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z
wejściami,
5) przejścia labiryntowe przez tory w ul. Cechowej i ul. Lipowej,
6) tereny zielone, parki, skwery, boiska miejskie i place zabaw,
7) ciągi piesze na cmentarzach,
8) sprzątanie przed i po imprezach miejskich,
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9) utrzymanie wiat przystankowych wymienionych w pkt VII 3,
10) opróżnianie koszy ulicznych wymienionych w załączniku nr 3 do SOPZ.
3.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-463691

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie miasta Redy w latach
2019-2022
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Letnie i zimowe utrzymanie dróg,
pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie miasta Redy w latach 2019-2022” unieważnia na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający informuje, że odrzuca oferty nr 1 i nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), ze względu na to,
że złożone oferty zawierają błędy w obliczeniu ceny.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

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 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019
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