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Kowary: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta
Kowary
Numer ogłoszenia: 76424 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
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,
parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest letnie
utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów i terenów zielonych na terenie Gminy Kowary w następującym
zakresie Łączna powierzchnia dróg, chodników, placów, ciągów pieszych i parkingów przewidziana do utrzymania w
ramach niniejszego zadania to: 136 032,70 m2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie realizacji
przedmiotu umowy zapisy ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm. W zakresie letniego utrzymania będą wykonywane następujące czynności: 1.Mechaniczne
i ręczne utrzymanie nawierzchni terenów według załącznika do opisu przedmiotu zamówienia, w tym: a) oczyszczanie
działek w liniach rozgraniczających - geodezyjnych rowów, poboczy, trawników itp., b) odchwaszczanie chodników,
c) usuwanie gałęzi oraz przedmiotów niebezpiecznych - w trybie pilnym, usuwanie samowolnie zamieszczonych
ogłoszeń, reklam na słupach oświetleniowych, drzewach itp 2.Konserwacja i utrzymanie w stanie estetycznym koszy
na śmieci. 3.Uzupełnienie trawników mieszanką traw dywanowych 120 kg w miejscach wskazanych przez
zamawiającego 4.Uzupełnienie ziemi ogrodniczej substrat torfowy; 160 worków po 80 l w miejscach wskazanych
przez zamawiającego 5.OpróŜnianie i utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym koszy na śmieci, w miejscach i
ilościach określonych przez Zamawiającego. 6.Załadunek odpadów ulegających biodegradacji liście, gałęzie na środki
transportu oraz wywóz na kompostownik wskazany przez Zamawiającego. transport do 6 km 7.Wywóz śmieci i
innych zanieczyszczeń na składowisko przyjmujące tego typu odpady oraz koszty z tym związane. W tym wywóz
odpadów z targowiska przy ul. Klonowej trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, piątek, w kosztach tego
wywozu naleŜy uwzględnić koszt dzierŜawy pojemnika o pojemności 1100 litrów. 8.Usuwanie materiałów
niebezpiecznych z terenu pasa drogi m.in. pozostałości po wichurach. 9.Właściwe oznakowanie robót i czynności
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz bezpieczeństwa
ruchu drogowego. 10.Udział potrzebnego do realizacji zadań sprzętu, pojazdów specjalistycznych i narzędzi.
11.Zabezpieczenie i oznakowanie otworów po uszkodzonych lub skradzionych włazach, kratkach ściekowych zgodnie
z przepisami Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
12.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 zagroŜenie itp..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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Załadunek odpadów ulegających biodegradacji liście, gałęzie na środki transportu oraz wywóz na
kompostownik wskazany przez Zamawiającego. transport do 6 km Wywóz śmieci i innych zanieczyszczeń na
składowisko przyjmujące tego typu odpady oraz koszty z tym związane w zakresie nie większym niŜ 40%
przedmiotu zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 77.31.41.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed
terminem składania ofert wadium w wysokości: 2 000,00 zł
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku




posiadają wydane przez właściwy organ zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów
komunalnych lub teŜ są podmiotem od którego nie jest wymagane posiadanie takiego zezwolenia odpowiednio do przepisu art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Dz. U. Nr 05, poz. 236 z 2008 r. z późn. zm., posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów oraz zbierania odpadów wydane przez właściwych starostów,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku




wykonali naleŜycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie wykonywanie usługi
przez okres minimum jednego sezonu letniego, przy czym wartość usług wykonywanych w kaŜdym
sezonie musi być nie mniejsza niŜ 40.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających naleŜyte wykonanie tych zadań np.
referencje . wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iŜ będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty
tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku




dysponują sprzętem niezbędnym do utrzymania dróg i terenów zielonych, w tym minimum: a)
mechanicznym zespołem zamiatającym składającym się z systemu zraszającego, szczotek talerzowych
oraz ssawy, b)wykaszarki spalinowe - 2 szt., c)samochodem samowyładowczym o ładowności minimum
8 t., d)ładowarką mechaniczną.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem uiszczenia naleŜnych składek. Ubezpieczenie
powinno być waŜne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać
w trakcie realizacji umowy wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąŜe się do
przedłuŜenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie



wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\gieralt\Moje%20dokumenty\Paulina\zamówienia.odt\z... 2010-03-18

Strona 4 z 5





aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:



III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację przedmiotowego zadania w zakresie: dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezaleŜnych
od stron (siły wyŜsze, zdarzenia losowe, itp.), dopuszcza się moŜliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści
umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.kowary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kowarach ul. 1
Maja 1a, 58 - 530 Kowary, pok. nr 5-6 (budynek A).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina
10:30, 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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

Powrót do głównej strony
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