OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie
pn.:”Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym
w latach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.”
Miejsce realizacji: Kowary, woj. dolnośląskie
Termin realizacji w okresach: od 01.11.2007r. do 15.04.2008r., od 01.11.2008r. do 30.04.2009r. oraz od
01.11.2009r. do 30.04.2010r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. W czasie opadów śniegu i gołoledzi:
- utrzymywanie w przejezdności dróg zaliczanych do I kolejności,
- utrzymywanie w przejezdności dróg zaliczanych do II kolejności,
- systematyczne odśnieżanie chodników i ciągów pieszych,
- wywożenie nadmiaru śniegu z ciągów komunikacyjnych,
- usuwanie zagrożenia gołoledzią środkami chemicznymi i szorstkimi (piasek, mieszanki
piaskowo-solne),
- utrzymanie stanu gotowości służb w ramach całodobowych dyżurów,
- podjęcie działań interwencyjnych maksymalnie w ciągu 0,5 godziny od momentu zaistnienia lub
zgłoszenia zdarzenia,
- opróżnianie śmietniczek ulicznych umieszczonych na terenie miasta Kowary nie rzadziej niż
2 razy w tygodniu (np. poniedziałek, piątek),
- zebranie i wywiezienie nadkładów po akcji zimowej najpóźniej do 15 kwietnia 2008r., 2009 r.
i 2010r.,
- udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej w momencie roztopów i jej ewentualne czyszczenie po
akcji zimowej najpóźniej do 15 kwietnia 2008r., 2009r i 2010r.,
- oznakowanie odcinków nieprzejezdnych (czasowe ograniczenie lub wyłączenie ruchu kołowego).
2. W okresie braku pokrywy śniegowej i opadów śniegu:
– opróżnianie śmietniczek ulicznych umieszczonych na terenie miasta Kowary nie rzadziej niż 2 razy
w tygodniu (np. poniedziałek, piątek),
– bieżące oczyszczanie ciągów pieszych, parkingów, jezdni,
– bieżące sprzątanie centrum miasta na odcinku:
▪ ul. 1go Maja od Nr 1 do Placu Franciszkańskiego włącznie,
▪ ul. Jagiellończyka wraz z schodami,
▪ zaplecza nad rzeką w centrum miasta.
– bieżące wywożenie zebranych nieczystości.
Wadium:
➢ Wadium ustala się na kwotę: 8.150,00 zł (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
➢ Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2007 r. do godziny
09:50

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100%
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego spełnione wymogi
określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oświadczenie
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (ważne przez cały czas
trwania umowy)
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane
należycie
7. Decyzja właściwego organu o wydaniu zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kowary.
8. Decyzja właściwego organu o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów.
9. Dowód wniesienia wadium
10. Wypełnione załączniki do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6
90.21.30.00-3
90.21.10.00-9
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kowarach, 58- 530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok nr 12
Termin składania ofert: 14.08.2007 r., godz. 09:50
Miejsce i termin otwarcia: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go
Maja 1a, pok. nr 13, termin otwarcia ofert: 14.08.2007 r., godz. 10:00
Uprawniony do kontaktu z oferentami jest: Bartłomiej Nawrocki, e-mail: wim@kowary.pl, tel. (075)
6439225, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl

