
Podgórzyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na teren ie gminy

Podgórzyn w sezonach 2014/2016

Numer ogłoszenia: 282696 - 2014; data zamieszczenia : 26.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Podgórzyn , ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie, tel. 075

7621093, faks 075 7621358.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.podgorzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy

Podgórzyn w sezonach 2014/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie polega na świadczeniu usługi

zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych 2014/2016 o długości około

64 km. Czas realizacji zimowego utrzymania dróg ustala się do dnia 15 kwietnia 2016 r. Zakres zamówienia

opisanego powyżej obejmuje w szczególności: 1) załadunek i posypywanie dróg siłami sprzętowymi i własnym

materiałem wykonawcy (materiałem uszarstniającym: mieszanką piaskowo-solną spełniającą standardy określone w

przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stosowania materiałów do

zwalczania śliskości, Dz.U. nr 230, poz.1960). W sytuacjach bardzo niskich temperatur, gdy skuteczność soli

drogowej jest poważnie ograniczona dopuszcza się stosowanie materiałów nie zawierających soli. 2) niezwłoczne

usuwanie oblodzeń, śniegu i błota pośniegowego. Nakazuje się zgarnianie w kierunku przeciwnym do zabudowy,

niepozostawianie zgarniętego odpadu na skrzyżowaniach dróg. Jeżeli zabudowa występuje z obu stron drogi,

zamawiający wymaga usuwania śniegu na obie strony drogi, przy czym nie wymaga się usuwania naboju śnieżnego

powstałego po przejeździe sprzętu na przecięciu drogi dojazdowej do posesji bądź na chodniku przy posesji. 3)

zwalczanie śliskości na podstawie własnych informacji (natomiast w wyniku interwencji przedstawicieli

zamawiającego: w ciągu 1 godziny). 4) zapewnienie ciągłej, bezpiecznej przejezdności dróg. 5) w razie

konieczności-na polecenie zamawiającego- wywóz zgarniętego śniegu z fragmentów dróg (niedozwolone jest

zgarnianie śniegu do cieków wodnych). Zamawiający nie może na tym etapie postępowania określić fragmentów

dróg, z których może nastąpić okresowa potrzeba wywozu zgarniętego śniegu, gdyż zależy to od wielkości opadu i

jego sposobu topnienia, co może być zróżnicowane w różnych miejscach na terenie gminy objętych wykonywaniem

usługi. Co do zasady, zimowe utrzymanie dróg oparte jest na innych formach likwidowania zimowych sytuacji

drogowych niż wywóz śniegu, jednakże w sytuacji znaczącego opadu przewiduje się jego wywóz, co należy oceniać

w kontekście obowiązków wykonawcy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 6) gotowość osób i

sprzętu do pracy podczas trwania umowy. 7) zapewnienie bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy świadczeniu

usługi. 8) odpowiedzialność wykonawcy za wykonane zadanie na podstawie Polisy ubezpieczeniowej, 9)

prowadzenie codziennego raportu świadczonych usług w dniach opadów śniegu lub występujących oblodzeń oraz

niezwłocznego przekazywania go zamawiającemu. 10) wyznaczenie pracownika do zbierania informacji o sytuacji na

drogach i przekazywanie danych zamawiającemu. 11) pozostawanie wykonawcy w ciągłej łączności telefonicznej z

zamawiającym 24 godz. na dobę podczas okresów objętych odśnieżaniem zimowym. 12) Przy realizacji zamówienia



uwzględnia się następujące zasady: - cena wykonawcy zawiera także opłaty za konserwację i zużycie sprzętu oraz

składowanie materiałów i place postojowe sprzętu oraz ewentualną utylizację odpadów m.in. zebranego z dróg

materiału uszarstniającego. - okresowe powierzenie wybranych czynności innym osobom przez wykonawcę nie

zwalnia go z obowiązku zapłaty kar umownych dla zamawiającego. Ewentualnych kar umownych wynikających z

umowy zamawiający będzie dochodził wyłącznie od wykonawcy, z którym podpisze umowę, niezależnie od

ewentualnego zaangażowania w wykonanie zadania innych podmiotów, wobec których może wykonawca

występować z ewentualnym roszczeniem regresowym poza umową z zamawiającym. - Zamawiający wyznaczy

urzędnika odpowiedzialnego za kontakty z wykonawcą - koordynatora wykonania zamówienia z ramienia Urzędu. -

Zamawiający będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez wykonawcę. - faktury za

wykonanie usługi będą przedkładane zamawiającemu za okresy nie krótsze niż miesiąc. Wartość usług będących

przedmiotem umowy określana będzie na podstawie potwierdzonego przez osobę reprezentującą Zamawiającego

czasu pracy i stawki za godzinę pracy przyjętej przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego. Cena

obejmuje jedną godzinę odśnieżania z posypywaniem bez dojazdów, postojów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca ma obowiązek wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę odśnieżania dróg

publicznych oraz załączyć dowody, czy usługa została wykonana lub jest wykonywana

należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi dysponować sprzętem do odśnieżania i posypywania (z pługiem i

rozrzutnikiem do materiałów sypkich) w ilości co najmniej 1 szt. oraz koparko-ładowarkę w

ilości 1 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu



warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

Wykonawca ma obowiązek wskazania w wykazie usługi odśnieżania dróg publicznych.;

wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://podgorzyn.signform.pl/podgorzyn/browse.php?catprz=558

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Podgórzyn, Ulica

Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, Pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.09.2014 godzina

08:30, miejsce: Urząd Gminy Podgórzyn, Ulica Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, Pokój nr 6 - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


