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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24777-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2023/S 010-024777

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
Krajowy numer identyfikacyjny: 854-222-88-73
Adres pocztowy: ul. I Brygady 35
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Farbotko - Stachera
E-mail: m.farbotko@zuk-stargard.pl 
Tel.:  +48 918341838
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuk-stargard.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa JST

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z 
jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard.
Numer referencyjny: TZ.271.2.2023

II.1.2) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości oraz porządku na wskazanych jezdniach dróg gminnych, na 
chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach i przejściach dla pieszych, usuwanie śliskości i śniegu z jezdni 
dróg gminnych i powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Stargard, oraz 
usuwanie śliskości i śniegu z chodników, ścieżek rowerowych, placów i przejść dla pieszych oraz wykonywanie 
innych czynności określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stargard

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości oraz porządku na wskazanych jezdniach dróg gminnych, na 
chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach i przejściach dla pieszych, usuwanie śliskości i śniegu z jezdni 
dróg gminnych i powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Stargard, oraz 
usuwanie śliskości i śniegu z chodników, ścieżek rowerowych, placów i przejść dla pieszych oraz wykonywanie 
innych czynności określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Usługa utrzymania czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usługa usuwania 
śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard 
będzie świadczona od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2023 r.) do dnia 31 
grudnia 2025 r.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skraca termin 
składania ofert do 15 dni, gdyż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania 
ofert jest uzasadnione. Przedmiotowe zamówienie jest postępowaniem powtórzonym, ze względu na 
unieważnienie pierwszego postępowania. Zamówienie pierwotne również prowadzone było w trybie przetargu 
nieograniczonego. Zamówienie polega na utrzymaniu czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg 
gminnych oraz w szczególności na usuwaniu śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych 
znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard. Obecnie obowiązująca umowa kończy się w dniu 31 
stycznia 2023 r. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym od 
dnia 1 lutego 2023 r. należy zastosować procedurę przyspieszoną.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: 2022/S 238-686778

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 25 stycznia 2023 r. o 
godzinie 10:05.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. W zakresie procedury postępowania: Honorata Siry-Jabłońska, tel. 695 982 436.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marta Farbotko-Stachera, tel. 91 834 18 38.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2023
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