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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466919-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lwówek Śląski: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2018/S 204-466919

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina i Miasto Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego 25A
Osoba do kontaktów: Wojciech Rózycki
59-600 Lwówek Śląski
Polska
Tel.:  +48 756477888
E-mail: urzad@lwowekslaski.pl 
Faks:  +48 756477889
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lwowekslaski.pl/

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie
drógna terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zimowe utrzymanie dróg
Przedmiot umowy

mailto:urzad@lwowekslaski.pl
http://www.lwowekslaski.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia są czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg i będą obejmowały
następujące czynności:
1.1. Odśnieżanie.
1.2. Zwalczanie śliskości zimowej na jezdni.
1.3. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na jezdni.
1.4. Zimowe utrzymanie chodników - pozycja obejmuje: odśnieżanie, likwidację śliskości, udrażnianie dostępu
do studzienek kanalizacyjnych.
1.5. Gotowość do ZUD.
1.6. Wyposażenie miejsc wyznaczonych w centrum miasta w 22 szt. pojemników do piasku, bieżące
uzupełnianie pisaku w okresie zimowym, bieżące przeglądy i naprawy pojemników, sprzątnięcie pojemników po
okresie zimowym.
1.7. Załadunek i wywożenie śniegu na odl. do 5 km.
1.8. Posprzątanie ulic po okresie zimowym.
1.9. Wyczyszczenie wpustów ulicznych z zagospodarowaniem odpadów.
Utrzymanie porządku i czystości
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia są czynności związane z mechanicznym i ręcznym utrzymaniem w ciągłej
czystości dróg gminnych, przyległych do nich zatok i parkingów, chodników, toalety miejskiej, słupów
ogłoszeniowych, innych terenów wymienionych w niniejszej SIWZ położonych na terenie miasta i gminy
Lwówek Śląski oraz utrzymanie czystości przystanków autobusowych położonych na terenie miasta i gminy
Lwówek Śląski, utrzymanie czystości podczas trwania imprez gminnych, zbiórka, przechowywanie i utylizacja
padłych bezdomnych zwierząt oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.
2. W zakresie utrzymania porządku wykonywane będą następujące czynności:
2.1. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, zatok parkingów i chodników na terenie miasta Lwówek Śląski
ujętych w załączniku nr 1 – „Wykaz ulic i chodników do oczyszczania” (bez opróżniania i wywozu nieczystości z
koszy) Kategoria I, II, III.
2.2. Oczyszczanie ulic o nawierzchni nieutwardzonej na terenie miasta Lwówek Śląski ujętych w załączniku nr
1– „Wykaz ulic do oczyszczania” (bez opróżniania i wywozu nieczystości z koszy) Kategoria IV.
2.3. Opróżnianie, wywóz i zagospodarowanie nieczystości z koszy zlokalizowanych na przystankach
komunikacji samochodowej rozmieszczonych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z utrzymaniem
czystości i porządku miejsc przystankowych ujętych w załączniku nr 2 – „Wykaz przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.
2.4. Opróżnianie, wywóz i zagospodarowanie nieczystości z koszy zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek
Śląski z wyłączeniem koszty znajdujących się na terenie Parku Miejskiego i na Plantach Miejskich.
2.5. Naprawa kosza ulicznego.
2.6. Utrzymanie czystości i porządku na terenach ujętych w załączniku nr 3 – „Wykaz terenów do utrzymania w
porządku i czystości”.
2.7. Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci”.
2.8. Zbieranie, przechowywanie i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt.
2.9. Sprzątanie po akcji sprzątania świata, światowy dzień ziemi, itp.
2.10. Utrzymanie czystości w czasie imprez gminnych tj. Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminne, Kiermasz
Bożonarodzeniowy, Gminne Jasełka Uliczne, itp. (z wyłączeniem Lwóweckiego Lata Agatowego).
2.11. Posprzątanie terenu Placu Wolności i przyległych ulic po nocy sylwestrowej wraz z kosztami
zagospodarowania zebranych odpadów.
2.12. Usuwanie ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych, drzew, lamp ulicznych, murów i ogrodzeń.
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2.13. Utrzymanie toalety miejskiej przy ul. Dworcowej.
2.14. Zawieszenie i zdjęcie flag na terenie miasta z okazji uroczystości 1 i 3 maja, 11 listopada.
2.15. Ustawienie i zdemontowanie choinki na rynku wraz z ustawieniem i demontażem choinek na Gminne
Jasełka Uliczne.
2.16. Ustawienie kontenerów i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu przy Cmentarzu
Komunalnym w dniach od 29.10 do 5.11.
3. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca będzie realizował przy użyciu sprzętu i urządzeń, których wykaz
stanowi załącznik nr do umowy.
4. W okresie zimowym przy opadach śniegu i zaleganiu warstwy śniegu na nawierzchniach zawiesza się
czynności utrzymania porządku.
5. Strony umowy stwierdzają, że ceny jednostkowe określone w Kalkulacji cenowej zostały ustalone na okres
ważności umowy i nie podlegają zmianom.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90610000, 90511000, 90600000, 90000000, 34928480

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 413 465,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o.
(zwana dalej „Spółką”) w Lubawce na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej Pzp). Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp, który wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego jest udziałowcem Spółki. Wykonawca (Spółka), któremu Zamawiający
zamierza udzielić zamówienie publiczne jest podmiotem wewnętrznym należącym do gmin, który spełnia
wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający sprawuje wraz z innymi gminami
będącymi udziałowcami Spółki kontrolę nad Spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami Spółki. Kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem Zgromadzenia Wspólników i
Rady Nadzorczej. W skład organów decyzyjnych Spółki wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących
udziałowcami Spółki, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż
jedną gminę. Spółka nie działa w interesie sprzecznym z interesem Zamawiającego sprawującego nad
nią kontrolę.Przeprowadzona dla Spółki analiza wskaźnikowa wykazała, iż spółka w ponad 90 % będzie
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wykonywać zadania użyteczności publicznej, gwarantujące bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców gmin, w tym zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. Za świadczenie usług
powierzonych Spółka otrzyma od gmin rekompensatę, wyliczoną w sposób przejrzysty i obiektywny. Zadania
użyteczności publicznej zostały Spółce powierzone w akcie założycielskim spółki oraz uszczegółowione w
umowie wykonawczej. Spółka nie jest nastawiona na osiąganie i maksymalizację zysku. W Spółce nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IN.271.38.2018.UD

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 178-404364 z dnia 15.9.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2018

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 2 414 965,00 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404364-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.10.2018

www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

