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Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostawą soli
i piasku.

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Swarzędz

Adres pocztowy: ul. Rynek 1

Miejscowość: Swarzędz Kod
pocztowy:

62-020

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: 061 6512406

Osoba do
kontaktów: Milena Klupś, Adam Talaga, Sylwia Grąbczewska

E-mail: zamowienia@swarzedz.pl Faks: 061 6512211

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://bip.swarzedz.eu

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie
miasta oraz gminnych na terenie gminy Swarzędz oraz tereny przystanków autobusowych. Zimowe utrzymanie
jezdni to usuwanie śniegu, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej.Zakres zamówienia obejmuje:
1.Odśnieżanie poprzez odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na samochodach
ciężarowych bądź piaskarkach.
2.Usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli:
2a. przy temperaturze do minus 12 ºC – mieszanka 75 % piasku, 25 % soli,
2b. przy temperaturze poniżej minus 12 ºC – mieszanka 50 % piasku, 50 % soli,
3.Wywóz spryzmowanego śniegu na teren przy pływalni „Wodny Raj” zgłoszenie Zamawiającego.
4.Ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,
5.Doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
6.Usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego
śniegu,
7.Stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych
technologii, korygowania tras przejazdu dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości,
8.Utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i
analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań.
9.Posiadanie na terenie miasta lub gminy Swarzędz placu magazynowego z przeznaczeniem na magazynowanie
mieszanki piasku i soli.
10.Dostawa piasku i soli drogowej niezbrylonej na potrzeby Akcji Zima.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 90620000

Dodatkowe przedmioty 90630000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
BZP.341-67/10

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_yshv7

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-132770 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
198-302335

z dnia
12/10/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

II.1.5) 2a. przy temperaturze do minus
12 ºC – mieszanka 75 % piasku,
25 % soli,
2b. przy temperaturze poniżej
minus 12 ºC – mieszanka 50 %
piasku, 50 % soli,

2a. mieszanka 75% piasku, 25 %
soli,
2b. Strategiczne przypadki –
posypywanie samą solą

II.1.5) 10. Dostawa piasku i soli
drogowej niezbrylonej na
potrzeby Akcji Zima.

Dostawa piasku i soli drogowej
niezbrylonej oraz przygotowanie
mieszaniny na potrzeby Akcji
Zima

II.2.1) Zimowe utrzymanie ulic sieci
strategicznej - 3 105 km,
siecipodstawowej - 5 130 km,
sieci lokalnej - 4 950 km.

Zimowe utrzymanie ulic sieci
strategicznej - 3 105 km,
siecipodstawowej - 5 080 km,
sieci lokalnej - 4 950 km,
odśnieżanie ręczne na drogach
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

osiedlowych - 50 km oraz wywóz
śniegu, dostawa soli i piasku wg
zapotrzebowania

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) 17/11/2010 10:00 19/11/2010 10:00

IV.3.8) 17/11/2010 10:30 19/11/2010 10:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający zmienia treść Rozdziału 2, Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdział 5, Załącznik nr 1 do
umowy, treść Rozdziału 4, Oferta – Formularz Ofertowy i nadaje jego nowe brzmienie według załącznika nr 1 do
zmian, który zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz treści Rozdziału 5, Projekt Umowy
- § 8 zamieszczony w zmianie treści SIWZ także na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26/10/2010  (dd/mm/rrrr)
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