Nr sprawy OAS. 3410 – 2/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1.Zamawiający:
Gmina Miejska Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, nr telefonu:
89 7627020, 7627042 ,

2. Osoba do kontaktów:
W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia Pani – Elżbieta Chorążyczewska – Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa, w zakresie zagadnień procedury
przetargowej: Pani Marta Gigielewicz – podinspektor ds. zamówień publicznych, nr tel. 89 762-70-20
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem:
http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
3. Określenie trybu zamówienia:
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego – http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w gminie miejskiej Górowo Iławeckie
w 2011 r., obejmujące w szczególności:
- odśnieżanie dróg i ulic po obfitych opadach śniegu, posypywanie piaskiem w
miejscach koniecznych, grubość zalegania śniegu powyżej 10 cm.
- bieżące utrzymanie przejezdności dróg i ulic uprzednio odśnieżonych, odśnieżanie po małych
opadach śniegu – grubość warstwy śniegu do 10 cm, posypywanie piaskiem w miejscach koniecznych
- odśnieżanie chodników (ciągów pieszych) po obfitych opadach śniegu, posypywanie piaskiem w
miejscach koniecznych, grubość zalegania śniegu powyżej 10 cm
- bieżące utrzymanie chodników (ciągów pieszych) uprzednio odśnieżonych, odśnieżanie po małych
opadach śniegu - grubość warstwy śniegu do 10 cm, posypywanie piaskiem w miejscach koniecznych
- odśnieżanie parkingów po obfitych opadach śniegu, posypywanie piaskiem w miejscach
koniecznych, grubość zalegania śniegu powyżej 10 cm
- bieżące utrzymanie parkingów uprzednio odśnieżonych, (odśnieżanie po małych opadach śniegu grubość warstwy śniegowej do 10 cm, posypywanie piaskiem w miejscach koniecznych
- likwidacja śliskości na drogach i ulicach - posypywanie mieszanką piasku ze środkiem chemicznym
- likwidacja śliskości na parkingach, placach i chodnikach posypywanie piaskiem
2. Wykonawca podejmuje się utrzymania czystości na chodnikach, placach, drogach powiatowych,
gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie w 2011 r.
3. Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych użytych do posypywania
powierzchni odśnieżanych użytych do posypywania powierzchni odśnieżanych powinny być
jednorodne. Niedopuszczalne jest mieszanie przy pomocy koperek lub ładowarek. Do przygotowania
mieszanek należy używać betoniarek przeciwbieżnych wolnospadowych lub innych urządzeń dających
gwarancję jednorodności mieszanek. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z
normami ciąży na Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, że wykonawca stosuje materiały niezgodne
ze specyfikacją Obciąża się kosztami wykonawcę. Dopuszczalne materiały:
- sól
- piasek
- mieszanka piasku z solą 20%

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z wykazem ulic, chodników i parkingów
określono w zał. Nr 1 do SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców z
zastrzeżeniem, że Wykonawca przedstawi Podwykonawców do zaakceptowania dla Zamawiającego
( zał. nr 6 do SIWZ). Złożenie oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego
oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac
konkretnemu Podwykonawcy. Wykonawca ma wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 20% wartości zamówienia,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień.
Wykonawcy nie służy roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania,
90.63.00.00-2 usługi usuwania lodu
5. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Górowie Iławeckim, Plac
Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, Nr telefonu: 89 7627020, 7627042 oraz na stronie
internetowej http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do
31.12.2011 r.
9. Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zamówienia.
1.5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ocena spełnienia ww. warunków wymienionych w pkt 1 oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia dokonana zostania zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych
oświadczeń i dokumentów wynikać musi jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie należy dostarczyć w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zmianami) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
2.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty dołączyć należy:
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223,

poz. 1655, z późn. zmianami) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej
SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania przez Wykonawcę potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia, do oferty dołączyć należy:
- Wykaz wyposażenia (pojazdów) dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie następującym
sprzętem:
- ciągnik rolniczy z pługiem 2 szt.
- ciągnik rolniczy dwunapędowy z pługiem 2 szt.
- koparko – ładowarka
1 szt.
- równiarka
1 szt.
- przyczepy do wywożenia śniegu o ładowności powyżej 5 t 2 szt.
- rozrzutniki piasku
1 szt.
- spychacz gąsienicowy
1 szt.
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

2.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:
- 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;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 zł
DOKUMENTY DODATKOWE:
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanie poza terytorium kraju, zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby, lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub Pełnomocnika –„za zgodność

z oryginałem”. Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
13. Kryterium oceny ofert i ich znaczenia:
Nazwa kryterium: cena – 100%
14. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urząd Miasta w Górowie Iławeckim, Plac Ratuszowy 18, 11-220
Górowo Iławeckie, adres strony internetowej: http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
Termin składania ofert upływa dnia: 08.02.2011 r. , do godz. 10:00
Oferty będą otwarte w siedzibie Zamawiającego
Termin otwarcia ofert: 08.02.2011 r. godz. 10:30
15. Termin związania ofertą:
Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
17. Umowa ramowa: nie
18. Dynamiczny system zakupów: nie
19. Aukcja elektroniczna: nie
20. 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 łub części
zamówienia: nie
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 15230 dnia 31.01.2011 r.

Górowo Iławeckie, dnia 31. 01.2011 r.

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

