Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.kowary.pl

Kowary: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta
Kowary
Numer ogłoszenia: 102422 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg, ulic,
chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie Gminy Kowary
w następującym zakresie : 1. Mechaniczne i ręczne utrzymanie ciągów dróg i placów wraz z
elementami do nich przyległymi, tj. chodniki, parkingi, pobocza i rowy będące w pasie drogowym
dróg gminnych oraz ciągów pieszych, a w szczególności odchwaszczanie chodników, oczyszczanie
wyznaczonego liniami granicznymi gruntu - działki drogowej, usuwanie gałęzi oraz przedmiotów
niebezpiecznych z pasa drogi według załącznika do przedmiotu zamówienia. 2. Zraszanie i
spłukiwanie dróg i placów podczas upałów słonecznych i podczas suszy w ilościach i miejscach
określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 3. Mechaniczne zamiatanie dróg i placów zgodnie
z przedstawionym harmonogramem rzeczowy. Zamawiający wymaga aby każdy z ciągów
komunikacyjnych został zamieciony przynajmniej sześć razy w ciągu obowiązywania umowy. 4.
Utrzymywanie poboczy, przydrożnych pasów zieleni oraz rowów wyszczególnionych w załączniku
do niniejszej umowy w stanie wolnym od zachwaszczenia (koszenie) wraz z załadunkiem i
wywozem, przy czym terminy koszenia Zamawiający będzie ustalał z Wykonawcą według potrzeb.
Ilość koszeń wyszczególniona jest w załączniku do przedmiotu zamówienia. 5. Montaż nowych i
demontaż starych śmietniczek ulicznych. 6. Konserwacja i utrzymanie w stanie estetycznym
śmietniczek ulicznych. 7. Codzienne zbieranie nieczystości stałych. 8. Odcinanie odrostów drzew w
pasach drogowych, zebranie ich i wywóz. 9. Zabezpieczenie i oznakowanie otworów po
uszkodzonych lub skradzionych włazach, kratkach ściekowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2012.poz. 1137 z późn. zm.) w czasie nie
dłuższym niż 2 godziny od chwili zgłoszenia. 10. Usuwanie materiałów niebezpiecznych z terenu
pasa drogi (m.in. pozostałości po wichurach). - w trybie pilnym, usuwanie samowolnie
zamieszczonych ogłoszeń, reklam na słupach oświetleniowych, drzewach itp.. 11. Właściwe
oznakowanie robót i czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi zasadami BHP oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 12. Udział potrzebnego do
realizacji zadań sprzętu, pojazdów specjalistycznych i narzędzi. 13. Powiadamianie Zamawiającego

o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach mających miejsce na utrzymywanym terenie, a
ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy (np. brakujące kratki wpustów ulicznych,
nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagrożenie itp.). 14. Posiadanie przez Wykonawcę
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 15.
Odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi będą dostarczanie do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z
o.o. z.z Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58- 533 Mysłakowice. 16. Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisy ustawy z 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 17. W przypadku nie wywiązania się z prac objętych
zamówieniem lub nienależyte wykonywanie prac, Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za
szkody poniesione przez użytkowników dróg, placów, chodników, parkingów i terenów zielonych
będących w zarządzie Zamawiającego. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne harmonogramu rzeczowego
realizacji umowy w rozbiciu na poszczególne tygodnie, sporządzonego w oparciu o załącznik nr 8..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 77.31.41.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jednej usługi letniego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów, parkingów lub
terenów zielonych przez okres minimum jednego sezonu letniego, obejmującego
niniejsze zamówienie, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż
40.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz
z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• a. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 40.000,00 zł wraz z dowodem uiszczenia należnych
składek.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• 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;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• 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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, b) w
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć
dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, c) pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, w przypadku kiedy
Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu
zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w
zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - termin płatności - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie terminu zakończenia w przypadku:
zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, itp.),
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu świadczenia
usług o okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku przedłużenia terminu świadczenia usługi
Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 5 budynek A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.05.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a,
pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

