
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Siedziba: 90-113 t.ódź. ul. Sienkiewicza 3
U::GON: ^2()5/'649 NIP 725-18-38-572

RGRiOŚ. 272.2.10.2020
Łódź, dnia 10.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA BIEŻĄCE POZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

NA OBSZARZE GMINY ANDRESPOL W 2020 R.

prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 1843 późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,
do którego nie stosuje się procedur określonych w ww. ustawie.

l. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pozimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
90.61.10.00-3 usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0 usługi zamiatania ulic
90.64.10.00-2 usługi oczyszczania kanałów ściekowych
77.31.21.00-1 usługi odchwaszczania
77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników

2. Zamawiający
Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.
3. Opis stanu istniejącego
Drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol zaliczone są do klasy technicznej „Z" - drogi
zbiorcze. Wszystkie drogi powiatowe są jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu (po jednym
w każdą stronę) o nawierzchni bitumicznej. Całkowita długość dróg przewidziana
do utrzymania wynosi 14 786 m. Lokalizację dróg na obszarze gminy Andrespol zobrazowano
na mapie stanowiącej załącznik nr 2. Szczegółowe zestawienie dróg, ich długości i typ
umieszczono w załączniku nr 3.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymaniem dróg powiatowych z wyłączeniem
zimowego utrzymania dróg. Zakres zamówienia obejmuje:

l) usługę oczyszczania ulic, zatok postojowych, ścieżek rowerowych i chodników
położonych wzdłuż dróg powiatowych -zamiatanie mechaniczne i ręczne;
zamiatanie mechaniczne dotyczy ulic posiadających krawężniki),
częstotliwość: wg potrzeb, dwa razy w sezonie,
w tym: jednorazowe usuwanie piasku po zimowym utrzymaniu dróg:
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> z jezdni wyposażonych w studzienki wpustowe i obustronny krawężnik
- droga nr 2912E ul. Tuszyńska (od ul. Konopnickiej do ul. Kolumny w Stróży o
łącznej długości ok. 530 m) i ul. Brzezińska (od ul. Rokicińkiej do ul. Turystycznej o
łącznej długości 330 m),

> z jezdni z obustronnym krawężnikiem
- droga nr 2912E ul. Tuszyńska od ul. Rokicińskiej w Andrespolu do ul. Klonowej
w Wiśniowej Górze długości ok. 700 m

> z jezdni wyposażonych w krawężniki jednostronne:
- droga nr 2911E ul. Łódzka w Justynowie długości ok. 2 000 m (od ul. hłulanka do
Lasu Gałkowskiego),
- droga nr 2912E ul. Tuszyńska w Stróży długości ok. 2 200 m (od ul. Kolumny do
ul. Granicznej),
- droga nr 2921E ul. Główna wJustynowie długości ok. 550 m.

2) usuwanie chwastów i trawy z chodników i dróg rowerowych (w tym chemiczne
usuwanie chwastów),
częstotliwość: wg potrzeb, jeden razy w sezonie,

3) czyszczenie studzienek wpustowych w drodze 2912E na odcinku od ul. Klonowej do
ul. Cedrowej w Stróży szt. 14 (od WP 54- WP 67 wg zał. nr 4), jeden raz w sezonie,

4) udrożnienie ścieków pochodnikowych w drodze 2911E w Justynowie w rej.
skrzyżowania z ul. Główną szt. 5, jeden raz w sezonie,

5) czyszczenie ścieku liniowego - akodrenu długości ok. 15 m w drodze nr 2911E
w Justynowie w rej. ul. Głównej, jeden raz w sezonie,

6) usuwanie śmieci z pasów drogowych (w tym rowów przydrożnych),
częstotliwość: w razie potrzeb, dwa razy w sezonie,

7) wykaszanie rowów i pasów zieleni wg potrzeb, jeden razy w sezonie,
8) jesienne uprzątnięcie liści, jeden raz w sezonie,

na wszystkich jezdniach, zatokach autobusowych, chodnikach, drogach rowerowych i rowach
ujętych w załączniku nr 3.

5. Ustala się szczegółowe wymagania i terminy dla prowadzenia prac wymienionych
w ust. 4:

ad l. w terminie do 10 maja i w terminie do 15 sierpnia,
przy czym: usunięcie piasku z odcinka drogi 2912E ze studzienkami wpustowymi
do 30 kwietnia,

ad 2. w terminie do 15 sierpnia,
ad 3. w terminie do 30 kwietnia,
ad 4. w terminie do 30 maja,
ad.5. w terminie do 30 maja,
ad 6. w razie potrzeby, max. 2 szt.,
ad 7. w terminie do 30 czerwca,
ad 8. w terminie do 15 listopada.
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6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w okresie od 21 kwietnia 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
7. Kryterium oceny ofert
Zamawiający ustala wartość brutto usługi jako jedyne kryterium oceny ofert.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmie wartość oferty wyliczoną jako iloczyn ceny
jednostkowej, ilości jednostek oraz krotności powiększony o należny podatek VAT zgodnie z
wypełnionym formularzem ofertowym.

- łączną długość jednostronnego oczyszczenia jezdni z piasku 7,9 km,
- łączną długość jezdni 14,79 km,
- łączną długość chodników i ścieżek rowerowych 12,7 km,
- łączną długość rowów i pasów zieleni 17,2 km

8. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia
l) Wykonawca wykona zamówienie przy użyciu własnego sprzętu, własnego personelu

i zakupionych przez siebie materiałów w ramach złożonej oferty cenowej.
2) O każdym podjętym i zakończonym działaniu wymienionym w ust. 4 Wykonawca

zawiadomi Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
3) Ustala się dane kontaktowe z zamawiającym:

e'mail k.pietrzko@lodzkiwschodni.pl
burzvnski@lodzkiwschodni.pl
tel. 42 205 03 04
tel. 42 205 03 06
tel. 601501564

9. Warunki udziału w postępowaniu
l) Wykonawca wykaże zarejestrowaną działalność obejmującą zakres usług objętych

przedmiotem zamówienia.
2) Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności objętej zamówieniem.

10. Płatności

l) Rozliczenie za wykonane prace następować będzie wg faktycznie wykonanych
jednostek rzeczowych usług po cenach jednostkowych zaoferowanych w formularzu
ofertowym.

2) Ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy, uwzględniają wszystkie koszty
realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych
osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów bez względu na stopień inflacji i nie
ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy zawartej na podstawie niniejszego
postępowania.

3) Zapłata za wykonanie usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem po potwierdzeniu ich wykonania
przez przedstawiciela zamawiającego na podstawie wystawianych faktur.
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4) Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Powiat Łódzki Wschodni 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łodzi 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3.

5) Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej.
6) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego w przypadku

wystąpienia anomalii pogodowej lub innej okoliczności nie dającej się przewidzieć na
etapie przygotowania niniejszego postępowania skutkującej koniecznością
powtórzenia prac wymienionych w ust. 4 lub zwiększenia ich częstotliwości. Wartość
prac dodatkowych zostanie ustalona zgodnie z pkt l), przy czym ich wartość brutto
ogółem nie może przekraczać 25% wartości brutto oferty określonej w formularzu
ofertowym.

11. Zawartość oferty
l) Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr l do Ogłoszenia),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

3) aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
4) podpisany druk klauzuli informacyjnej.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: „spełnia" - „nie spełnia".
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.

12. Dodatkowe informacje dla Oferenta
l) Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni od daty końcowej składania

ofert określonej w ust. 14.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez

podania przyczyny.

13. Istotne informacje dotyczące umowy:
Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od 21 kwietnia 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
W umowie ustalone zostaną niżej określone kary za niezgodne z określonymi
w niniejszym Ogłoszeniu warunkami wykonania zamówienia:
za przekroczenie wymaganego terminu zakończenia prac ustalonego w ust. 5
- 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
za brak powiadomienia w sposób określony w ust. 8 pkt 2) o rozpoczęciu lub zakończeniu
czynności wymienionych w ust. 4 -100,00 zł,
zwiększenie zakresu umowy o prace dodatkowe wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

14. Miejsce, termin i forma składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 15°°
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osobiście na piśmie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi 6 piętro pokój 610,
90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3,
faxem:nr426329311,
email: powiat@lodzkiwschodni,pl (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej
drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),

Załączniki:
l. Formularz ofertowy
2. Mapa lokalizacyjna dróg
3. Szczegółowe zestawienie dróg
4. Mapa z lokalizacją studzienek wpustowych
5. Klauzula informacyjna
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