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Kowary: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary
Numer ogłoszenia: 482598 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
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: Zimowe utrzymanie dróg, placów,
chodników 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 zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Łączna powierzchnia dróg, chodników, placów, ciągów pieszych i parkingów przewidziana do
utrzymania w ramach niniejszego zadania wynosi : 201.260,40 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
zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności: 1. Mechaniczne i ręczne
utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości na obszarach zgodnych z
załącznikiem nr 9 do SIWZ, z wyłączeniem miejsc wskazanych w art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2012.391 ze
zmianami) 2. Wykonawca winien być w okresie obowiązywania umowy w stałej gotowości do
zimowego utrzymania (gotowości do prowadzenia akcji zimowej). Strony ustalają, że gotowość do
zimowego utrzymania obejmuje w szczególności: utrzymanie stałej całodobowej gotowości sprzętu
specjalistycznego zapewnienie materiału do zimowego utrzymania. całodobową gotowość
pracowników do prowadzenia akcji zimowej. 3. Na zleconych ciągach pieszych Wykonawca
zobowiązany jest do ustawienia dostatecznej ilość pojemników na piasek. 4. Do zwalczania
śliskości stosowane będą materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960 z 2005 r.) 5. W
przypadku temperatur niższych niż -10 0C obiekty powinny być oczyszczane i posypywane

materiałami szorstkimi bez udziału środków chemicznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do
bieżącego wywozu śniegu z ul 1 Maja i ul. Pocztowej oraz do dwukrotnego wywozu śniegu w
okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, tj. ul.
Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Witosa, ul. Boczna, ul. Reja, ul. Szkolna,
ul. Topolowa, Batorego 7. Wykonawca zobowiązany jest do odgarniania śniegu przy wpustach
ulicznych kanalizacji deszczowej. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia
nadkładów po akcji zimowej najpóźniej do 30 kwietnia 2014r, 9. Wykonawca zobowiązany jest do
udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej w momencie roztopów i jej ewentualne czyszczenie po
akcji zimowej najpóźniej do 30 kwietnia 2014r., 10. W przypadku dogodnych warunków
pogodowych przy dodatniej temperaturze powietrza Wykonawca zobowiązany jest do usuwania
śniegu, lodu, błota pośniegowego na pobocze chodnika. 11. Wykonawca zobowiązany jest do
oznakowania odcinków nieprzejezdnych (czasowe ograniczenie lub wyłączenie ruchu kołowego).
12. W okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 12.1
bieżącego oczyszczanie, ciągów pieszych, parkingów, jezdni . 12.2 bieżącego sprzątanie centrum
miasta na odcinku: ul. 1-go Maja (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. 1 Maja)
od Nr 1 do Placu Franciszkańskiego włącznie, ul. Jagiellończyka (łącznie z powierzchnia pomiędzy
ul. Jagiellończyka a ul Sienkiewicza wraz ze schodami) Pocztowa (łącznie z powierzchnią
pomiędzy potokiem Jedlica a ul. Pocztową) 13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadanie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 14.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pogody w okresie zimowym. 15. Zimowe
utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Kowary prowadzone będzie zgodnie ze standardem
I, II i III zimowego utrzymania dróg. Przyjmuje się standardy zimowego utrzymania jezdni według
zasad określonych w załączniku nr 8 do SIWZ 16. Wykaz ciągów komunikacyjnych objętych
przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 17. Zamawiający ustala, że: - szacowana
ilość dni gotowości do zimowego utrzymania wynosi 52 dni, - szacowana ilość dni zimowego
utrzymania wynosi 83 dni..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
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: 15.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
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 jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający
rozumie wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg przez okres minimum jednego sezonu
zimowego, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż 200.000,00 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
dysponują sprzętem niezbędnym do utrzymania dróg, w tym minimum: jednym pługiem
wirnikowym, dwoma samochodami: piaskarko-solarkami, jednym mikrociągnikiem z
wyposażeniem w postaci: pługu do odśnieżania, posypywarki mechanicznej, jedną ładowarką
samojezdną lub ciągnikową, trzema pojazdami samobieżnymi do odśnieżania dróg, pojemnikami na
składowanie piasku do akcji zimowej (PED) w liczbie minimum 20 szt.
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
posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych) 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;
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;
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.4.3) 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, b) 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: najniższa cena.
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.),
przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania w przypadku ze względu na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Powyższy termin może być przesunięty o czas nie dłuższy niż 30 dni wraz
ze zmianą wynagrodzenia.
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.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2013 godzina 09:30, 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 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

